
VII Międzyszkolny Konkurs „Polacy nie gęsi…-
kultura języka polskiego w praktyce”

REGULAMIN 
I Organizator konkursu:

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. im prof. Marka Jasińskiego

ul. Bolesława Śmiałego 42- 43

70- 351 Szczecin

II Termin konkursu:

19 kwietnia 2018r. godz. 13.00

III Cele konkursu:

 rozpowszechnianie kultury języka polskiego 
 zainteresowanie uczniów językiem, jego odmianami, stylami
 zaangażowanie uczniów do zabaw językowych, słownych itp.
 poszerzenie zasobu słownictwa, a tym samym horyzontów myślenia zgodnie 
 z hasłem: "Granice mojego języka wyznaczają granice mojego świata"
 zainspirowanie uczniów do dbania o poprawną polszczyznę
 rozszerzenie świadomości językowej

IV Uczestnicy konkursu:

W konkursie mogą brać udział uczniowie klas IV-VII szkół podstawowych. 
Zwycięzcy zostaną wyłonieni na każdym poziomie.

V Harmonogram:

Konkurs jest dwuetapowy

 do 9 marca 2018r.- przesłanie przez zainteresowane szkoły zgłoszeń do 
udziału w konkursie
na poniższy adres lub e- mail:
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia im. prof. Marka Jasińskiego
ul. Bolesława Śmiałego 42-43
70-351 Szczecin
e-mail: gesi.konkurs@gmail.com

 12 marca 2018 r.- przesłanie do zgłoszonych szkół testów konkursowych 
 do 9 kwietnia 2018r. - przes łanie do organizatora protoko łu z

przeprowadzonych eliminacji szkolnych. 
(I etap konkursu sprawdzają osoby odpowiedzialne za jego przeprowadzenie
w danej szkole, zgodnie z kluczem dołączonym do materiałów konkursowych.
Osoby te czuwają też nad prawidłowym przebiegiem konkursu.

 do finału konkursu zostają zakwalifikowane osoby, które otrzymały najwyższy
wynik na danym poziomie (jeśli wynik jest ex aequo, kwalifikujemy osoby z
tym samym wynikiem), czyli po jednej osobie z każdego poziomu.



VI Przebieg finału konkursu: 

- rozpoczęcie 12.30
- pisanie testu 12.45- 13.45
- część artystyczna 
- ogłoszenie wyników i wręczenie nagród ok. 14.30-15.00

VII Problematyka:

• język mówiony a pisany
• język potoczny a oficjalny
• fleksja (odmiana nazwisk, wyrazów trudnych)
• frazeologizmy
• przysłowia
• wyrazy obce
• dowcip językowy
• poprawne stosowanie przyimków



…………………………………………………….

…………………………………………………….

…………………………………………………….

(pieczęć szkoły)

KARTA ZGŁOSZENIA SZKOŁY

DO VII MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU JĘZYKA POLSKIEGO

„Polacy nie gęsi…- kultura języka polskiego w praktyce”

pod patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty

Zgłaszam 

……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………

(nazwa szkoły)

……………………….
……………………………………….

(imię i nazwisko szkolnego koordynatora)

*w  przypadku  zgłoszeń  wysyłanych  drogą  elektroniczną,  wpisać  dane  zamiast 
pieczęci



Protokół ze szkolnych eliminacji do

VII Międzyszkolnego Konkursu „Polacy nie gęsi…-
kultura języka polskiego w praktyce”

Informujemy, że w wyniku eliminacji szkolnych do konkursu przeprowadzonych
dnia …………....……………….................................................................................................................

 w ……..........……………………………………………………………….....…………………………………..

do finału konkursu zostały zakwalifikowane następujące osoby:

Klasa Imię i nazwisko ucznia Liczba punktów

IV

V

VI

VII


