XIX OGÓLNOPOLSKI KONKURS POLONISTYCZNY
Z ORTOGRAFIĄ NA CO DZIEŃ
REGULAMIN

I. KATEGORIE WIEKOWE UCZESTNICZEK I UCZESTNIKÓW:
szkoła podstawowa: KAT. I- kl. 1.; KAT. II- kl. 2.; KAT. III- kl. 3.; KAT. IV- kl. 4.;
KAT. V- kl. 5.; KAT. VI- kl. 6.; KAT. VII – kl. 7., kl. 8., KAT. VIII (liceum/technikum)

II. ZGŁOSZENIA

ZGŁOSZENIA DO 1 PAŹDZIERNIKA 2022 R.
NA STRONIE WWW.POPRAWNAPOLSZCZYZNA.PL
III. ETAPY KONKURSU – ZADANIA KONKURSOWE
Konkurs składa się z dwóch etapów:
 I etap (szkolny) – test jednokrotnego wyboru;
 II etap (finał ogólnopolski w ośrodku akademickim lub w szkole;
w zależności od sytuacji epidemicznej w kraju) – dyktando.
IV. NAGRODY
LAUREATKA/LAUREAT:
1., 2., 3. MIEJSCE – spersonalizowane, ręcznie kute przez mistrza kowalstwa
artystycznego, wysokiej jakości medale Mistrzyni/Mistrza Ortografii
Polskiej + dyplom.
FINALISTKA/FINALISTA:
 dyplom + książka
WYRÓŻNIENIE
 dyplom + e-book
UCZESTNICTWO W KONKURSIE
 każda uczestniczka i każdy uczestnik otrzyma dyplom

V. PROGI PUNKTOWE:
 I etap (szkolny) – maksymalnie do zdobycia 30 punktów.
 II etap (finał ogólnopolski) – maksymalnie do zdobycia
50 punktów.
 Aby zakwalifikować się do 2. etapu (finału ogólnopolskiego), należy
zdobyć w 1. etapie 24 punkty.
 Aby uzyskać tytuł finalistki/finalisty, należy przystąpić do 2. etapu
(finału ogólnopolskiego) i uzyskać w nim minimum 35 punktów.
 Aby uzyskać tytuł laureatki/laureata, należy zdobyć w 2. etapie
(finale ogólnopolskim):
I. miejsce – minimum 47-50 punktów ;
II. miejsce – minimum 45-46 punktów ;
III. miejsce – minimum 42-45 punktów .
 Aby otrzymać wyróżnienie, należy uzyskać w 1. etapie 22 punkty.
VI. TERMINY
 1 października 2022 r. – ostatni dzień rejestracji konkursowej;
 20 października 2022 r. – 1. etap konkursu (w szkole);
 19 grudnia 2022 r. - wyniki 1. etapu konkursu;
 kwiecień 2023 r. – finały ogólnopolskie konkursu (w ośrodku
akademickim lub w szkole);
 czerwiec 2023 r. – gala laureatów;
 czerwiec 2023 r. – podsumowanie konkursu, dostarczenie
do szkół; dyplomów i wyróżnień.
VII. TESTY
 Szkolny organizator konkursu otrzymuje testy drogą pocztową lub –
jeżeli w konkursie bierze udział mniej niż 20 uczennic/uczniów
ze szkoły – pobiera testy ze strony www.poprawnapolszczyzna.pl.
VIII. DOKUMENTACJA NAUCZYCIELA/NAGRODY
 Każdy nauczyciel, szkolny organizator, otrzyma dyplom
współorganizatora konkursu.
 Nauczyciel, który przygotuje laureatkę/laureata, otrzyma książkę.

IX. JURY KONKURSU
 Jurorami 2. etapu konkursu (finału ogólnopolskiego) są nauczyciele
akademiccy, dziennikarze, aktorzy, ludzie ze świata nauki i kultury.
X. MATERIAŁY KONKURSOWE
I ETAP:
 tylko na podstawie zagadnień i materiałów konkursowych
zamieszczonych na www.poprawnapolszczyzna.pl
II ETAP:
 (finał ogólnopolski): dyktando (przykładowe teksty dyktand
są zamieszczone na www.poprawnapolszczyzna.pl); wszystkie
kategorie wiekowe:
 http://www.dyktando.info.pl;
 http://www.rjp.pan.pl;
 Zachęcamy do korzystania z najnowszych wydań słowników
ortograficznych m.in.: prof. Edwarda Polańskiego, prof. Andrzeja
Markowskiego, prof. Jerzego Podrackiego.
XI. DIAGNOZA EDUKACYJNA
 Każdy uczeń otrzyma po 1. etapie informację zwrotną w postaci analizy
wyników konkursu, np.: pisownia wyrazów z „ó” – „u” – 80%; „rz” – „ż”
– 90% etc., z odniesieniem do średniego wyniku krajowego.

 Jeżeli w konkursie weźmie udział cała klasa, to oprócz analizy
indywidualnej nauczyciel otrzyma analizę wyników całej klasy.
 Szkolni organizatorzy pobierają wyniki w formie elektronicznej
po zalogowaniu się na stronie www.poprawnapolszczyzna.pl.
XII. WARUNKI UCZESTNICTWA
 Opłata konkursowa za uczennicę/ucznia wynosi 10 zł.

Z opłaty mogą być zwolnieni uczniowie, którzy mają trudną sytuację
finansową. Decyzję o zwolnieniu z opłaty podejmuje szkolny
organizator.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 Reklamacje, związane z przebiegiem konkursu, można składać
pod adresem firmy w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników
danego etapu.
 Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni
postanowień niniejszego regulaminu.
 Prace konkursowe (po żadnym z etapów) nie podlegają zwrotowi
ani wglądowi.
 W przypadku wydania przez GIS obostrzeń związanych
z zagrożeniem epidemicznym w kraju organizator konkursu
zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia poszczególnych etapów
konkursu zdalnie.
 W przypadku wydania przez GIS obostrzeń związanych
z zagrożeniem epidemicznym w kraju (przejście nauczania w danej
szkole na tryb zdalny lub hybrydowy) szkolny organizator konkursu
może wyznaczyć inny termin konkursu dla klasy lub całej szkoły.
 Jeżeli uczniowie uczestniczą także w konkursie poprawnościowym,
szkolny organizator konkursów wysyła karty odpowiedzi w jednej
przesyłce.
ORGANIZATOR
CENTRUM EDUKACJI HUMANISTYCZNEJ „LOGOS" SC.
JASIENICA MAZOWIECKA, UL.WOŁOMIŃSKA 5, 05-240 TŁUSZCZ
tel.: 504 010 288, 510 868 955
www.poprawnapolszczyzna.pl
e-mail: konkurs@poprawnapolszczyzna.pl
REGON: 146880195z, NIP: 125-162-26-56
KSIĘGOWOŚĆ/FAKTURY
e-mail: agdoradca@wp.pl
NUMER KONTA: PKO BANK POLSKI 46 1020 1042 0000 8402 0295 9708

