REGULAMIN
I POWIATOWEGO TURNIEJU SPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

I. Organizatorzy
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej: Alina Krawczyk, Katarzyna
Dawidowicz, Krystyna Michałowska-Zys.
II. Cele turnieju:
 upowszechnianie wiedzy dotyczącej kultury języka polskiego,
 propagowanie kultury języka polskiego wśród młodzieży,
 wyrabianie nawyku językowej dociekliwości poznawczej,
 doskonalenie świadomego i celowego posługiwania się poprawną polszczyzną,
 kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania, gromadzenia i porządkowania
informacji z różnych źródeł.
III. Adresaci turnieju
Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu
rawskiego.
IV. Forma turnieju
Turniej będzie przeprowadzony w formie pisemnej. Zadaniem uczestników będzie
rozwiązanie testu składającego się z kilkudziesięciu zadań różnego typu, sprawdzających
wiedzę z zakresu kultury języka (poprawności językowej, ortograficznej i interpunkcyjnej),
ze szczególnym uwzględnieniem znajomości fleksji, frazeologii, składni i ortografii.
V. Bibliografia
Zadania konkursowe zostaną opracowane na podstawie niżej podanej literatury:
 Bralczyk J., Mówi się - Porady językowe profesora Bralczyka, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2008;
 Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN, red. Markowski A., Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2000;
 Słownik frazeologiczny współczesnej polszczyzny, red. Bąba S. i Liberek J,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008;
 Poradnia językowa PWN http://poradnia.pwn.pl/

1

VI. Zasady uczestnictwa
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie do 1 grudnia 2017 r. wypełnionej
karty zgłoszenia (do pobrania na stronie http://www.zspbr.rawa-maz.pl w zakładce
I Powiatowy Turniej Sprawności Językowej lub drogą e-mailową:
meandrypolszczyzny@wp.pl
2. Organizatorki będą prowadziły bazę danych. Po otrzymaniu zgłoszenia nadają osobie
wyrażającej chęć udziału w turnieju numer identyfikacyjny i przekazują jej tę informację
e-mailem.
VII. Zasady turnieju
1. Konkurs odbędzie się 12 grudnia 2017 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej
Rawskiej.
2. Na rozwiązanie zadań konkursowych uczestnicy mają 90 minut.
3. Prace uczestników konkursu zostaną zakodowane.
4. Podczas pisania testu uczestnikom nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych,
porozumiewać się między sobą, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać
z wszelkich urządzeń elektronicznych i słowników.
5. Przy wypełnianiu testu nie wolno stosować wersalików, a więc dokonywać zapisów
drukowanymi literami.
6. Wszelkie nieczytelne i niejednoznaczne zapisy wyrazów, grup wyrazowych i znaków
interpunkcyjnych będą interpretowane na niekorzyść piszącego. Ewentualne poprawki
należy nanieść przez skreślenie wyrazu błędnego i napisanie powyżej wersji poprawnej.
Skreślenia muszą być wyraźnie zaznaczone. Również w poprawkach nie wolno używać
wersalików czyli wielkich liter.
7. Jeśli na podstawie napisanego przez uczestników testu nie będzie można wyłonić
zwycięzcy (będzie kilka prac z tą samą liczbą punktów), organizatorzy zastrzegają sobie
prawo do przeprowadzenia dogrywki.
8. Test turniejowy zostanie sprawdzony w ciągu 7 dni.
9. Ogłoszenie wyników odbędzie się 19 grudnia 2017 r. za pomocą strony internetowej
ZSP w Białej Rawskiej. Uczestnik znajdzie tam swój kod nadany mu podczas konkursu,
a przy kodzie – liczbę uzyskanych punktów. Uczestnicy otrzymają wynik swojej pracy
także drogą e-mail. Do publicznej wiadomości zostaną podane jedynie nazwiska trzech
uczestników, którzy uzyskają najlepsze wyniki.
10. Wgląd do własnej pracy konkursowej będzie możliwy po ogłoszeniu wyników.
VIII. Nagrody
Zwycięzcy otrzymują statuetki i nagrody ufundowane przez Partnerów turnieju.
Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy.
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IX. Komisja konkursowa
Poprawność wykonania zadań testowych oceniać będzie komisja składająca się
z nauczycieli polonistów miejscowych szkół. Komisja otrzymuje od organizatorów
zakodowane prace.
X. Postanowienia końcowe
Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni postanowień niniejszego
regulaminu. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo (jeśli okoliczności będą tego wymagać)
do skrócenia, przedłużenia lub unieważnienia konkursu.

Organizatorzy turnieju
Krystyna Michałowska-Zys
Katarzyna Dawidowicz
Alina Krawczyk
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