
VI  EDYCJA  KONKURSU 
 

„Moja Ojczyzna - Polszczyzna!” 
który wyłoni  

Mistrza Polszczyzny  
naszej szkoły 

 

Jeśli jesteś uczniem klas IV, V, VI, VII lub VIII  

Szkoły Podstawowej nr 367 im. Polskich Noblistów 

w Warszawie, weź udział w VI edycji wyjątkowego 

konkursu! 

 

Bądź patriotą – doskonal mowę ojczystą! 

Bądź patriotą – przyjdź i sprawdź się! 

 
Kiedy?  

Środa, 18 grudnia 2019 r.  

Gdzie? 

sala nr 106 

   Godzina?  

14:45 

     
Zgłoś chęć  uczestnictwa swojemu nauczycielowi  

języka polskiego do 13 grudnia (piątek) 2019 r. 



 
 

Regulamin konkursu: „Moja Ojczyzna - Polszczyzna!” 

 
1. Organizator: 

• Zespół Polonistyczny Szkoły Podstawowej nr 367 im. Polskich Noblistów w Warszawie. 

2. Cele konkursu: 

• popularyzowanie poprawnych form i norm polszczyzny, 

• doskonalenie praktycznych umiejętności językowych, 

• upowszechnianie wysokiej świadomości i kultury języka polskiego, 

• promowanie uczniów władających piękną polszczyzną, 

• uświadomienie ważnej roli języka ojczystego w życiu człowieka i narodu. 
 

3. Adresaci konkursu:  

• uczniowie klas IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 367 im. Polskich Noblistów w Warszawie 

4. Szczegółowe zasady konkursu:  

a) Konkurs polega na wypełnieniu testu z poprawności językowej, który składa się z różnych typów 

zadań: zadań zamkniętych, otwartych, krzyżówek i kalamburów.  

b) Osoby, chcące wziąć udział w konkursie, zgłaszają się do nauczyciela j. polskiego do dnia                   

13 grudnia 2019 r.   

c) Test odbędzie się w środę, 18 grudnia 2019 r. o godz. 14:45  w sali nr 106. 

d) Tytuł Mistrza Polszczyzny będzie przyznany w dwóch kategoriach wiekowych: klasy IV - VI i 

klasy VII – VIII. 

 

5. Literatura: 

     W przygotowaniach do testu mogą pomóc następujące książki: 

• Słownik poprawnej polszczyzny, wyd. dowolne (po 2000 r.); 

• Słownik języka polskiego, wyd. dowolne (po 2000 r.); 

• Słownik wyrazów obcych, wyd. dowolne (po 2000 r.); 

• J. Bralczyk, Mówi się. Porady językowe profesora Bralczyka, Warszawa 2001; 

• J. Bralczyk, 500 zdań polskich, Warszawa 2015;  

• H. Kajetanowicz, Licz się ze słowami. Ćwiczenia leksykalne i frazeologiczne, Gdańsk 

2013; 

• A. Markowski, Praktyczny poradnik językowy, Warszawa 2004; 

• J. Miodek, Nie taki język straszny. O polszczyźnie dla uczniów, Gdańsk 2018; 

• J. Miodek, Ojczyzna polszczyzna dla uczniów, Gdańsk 2016; 

• M. Tytuła, M. Łosiak, Polski bez błędów. Poradnik językowy dla każdego, Warszawa 

2009. 


