Międzyszkolny Konkurs Wiedzy
z Gramatyki Języka Polskiego

„A niechaj narodowie wżdy postronni znają,

iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają”

Dane organizatora:
Szkoła Podstawowa nr 113 im. Leopolda Węgrzynowicza
ul. Stachiewicza 33, 31-328 Kraków
tel: 12-637-49-04, fax: 12-636-22-19
e-mail: sekretariat113@wp.pl

Cele konkursu:


Uczczenie Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego;



rozpowszechnienie i popularyzacja wiedzy na temat gramatyki języka polskiego;



kształcenie umiejętności poszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł;



promowanie dzieci o wybitnych zdolnościach humanistycznych i ich rozwijanie;



ukazanie aktywności intelektualnej, jako źródła osobistej satysfakcji;



umożliwienie porównania swoich umiejętności z umiejętnościami rówieśników ze
szkół województwa.

Kategoria wiekowa - szkoła podstawowa – kl. IV-VI.
Zakres materiału:
1. Analiza składniowa zdań pojedynczych i złożonych współrzędnie i podrzędnie.
2. Związki wyrazów w zdaniu, w tym rola podmiotu i orzeczenia, części zdania.
3. Odmienne i nieodmienne części mowy oraz podstawowe kategorie fleksyjne.
4. Związki znaczeniowe między wyrazami, związki frazeologiczne.
5. Budowa słowotwórcza wyrazów.
6. Rodzaje głosek.

Kategoria wiekowa - szkoła podstawowa – kl. VII-VIII.
Zakres materiału:
Zakres materiału obowiązujący w kategorii klas IV-VI.
Upodobnienia oraz uproszczenia grup spółgłoskowych.
Typologia i tworzenie wyrazów złożonych.
Imiesłowowy równoważnik zdania – przekształcanie w zdania złożone i odwrotnie;
tworzenie wykresu.
5. Imiesłowy przymiotnikowe i przysłówkowe (odmiana, funkcje, pisownia z partykułą
„nie”).
6. Analiza składniowa wypowiedzi wielokrotnie złożonych a także nazwy typów zdań
podrzędnych.
7. Mowa zależna i niezależna.
8. Typy, funkcje oraz tworzenie skrótów i skrótowców.
9. Rozróżnienie i funkcje regionalnych i środowiskowych odmian polszczyzny.
10. Sposoby wzbogacania słownictwa.
11. Homonimy.
12. Treść i zakres znaczeniowy wyrazu.
13. Rodzaje stylów językowych (rozpoznawanie i stosowanie adekwatnego stylu do rodzaju
i formy wypowiedzi).
1.
2.
3.
4.

Szczegółowy przebieg konkursu:









Konkurs składa się z dwóch etapów.
Eliminacje szkoły przeprowadzają we własnym zakresie.
W drugim etapie szkołę może reprezentować maksymalnie 3 uczniów.
Termin etapu międzyszkolnego: 21.02.2020 r., godzina 9.00.
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 113 w Krakowie, ul. Stachiewicza 33.
Zgłoszenia, zawierające imię i nazwisko ucznia, nazwę szkoły oraz kategorię, prosimy
przesyłać do 14 lutego 2020 roku na adres: m.stachon@vp.pl
Konkurs ma formę pisemną. Czas trwania testu wynosi 60 minut.
Zadania będą miały charakter otwarty i zamknięty.

Dodatkowe informacje:


Ustalenia komisji konkursowej są ostateczne.



Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji na swojej stronie internetowej
danych osobowych laureatów konkursu: imienia, nazwiska, nazwy szkoły oraz liczby punktów.



Laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia ufundowane przez organizatorów
i sponsorów.



Pytania prosimy kierować na adres: m.stachon@vp.pl

Rodzice/Opiekunowie prawni uczestników konkursu składają oświadczenie o wyrażeniu zgody
na przetwarzanie danych osobowych ich dzieci/podopiecznych (wzór poniżej), które jest przechowywane w szkołach macierzystych uczniów.
Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) uczniów biorących udział w konkursie:

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka

......................................……………………….........................................................................................,
(imię i nazwisko)

ucznia ........................................................................................................................................................
(nazwa szkoły)

do celów związanych z jego udziałem w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy z Gramatyki Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2019/2020.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem Konkursu i akceptuję jego postanowienia
oraz wyrażam zgodę na opublikowanie* na liście uczestników konkursu wyników punktowych mojego
dziecka.
….........................................................................
podpis rodzica (opiekuna prawnego)

* na stronie internetowej Organizatora Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy z Gramatyki Języka
Polskiego

