
UWAGA 
 KONKURS! 

 
Jeśli jesteś uczniem klasy 7  

lub uczniem klasy 2 lub 3 oddziałów gimnazjalnych 
Szkoły Podstawowej nr 367 im. Polskich Noblistów, 

weź udział w 4 edycji wyjątkowego konkursu: 

 

„Moja Ojczyzna-Polszczyzna” 
który wyłoni  

Mistrza Polszczyzny  
naszej szkoły. 

 

Bądź patriotą – przyjdź i sprawdź się! 
 

Konkurs  odbędzie  się  dnia  7 listopada 2017 r.      
w sali nr 11 o godzinie 13:35. Zgłoś chęć  
uczestnictwa swojemu poloniście do 3 listopada.    

 



 
 

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 sprawnych językowo, 
 uświadomienie ważnej roli języka ojczystego w życiu człowieka i narodu. 

 

3. Adresaci konkursu:  

 uczniowie klas siódmych oraz klas drugich i trzecich gimnazjalnych 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 polonisty do dnia                   

3 listopada 2017 r.   

c) Test odbędzie się w środę, 7 listopada 2017 r. o godz. 13:35 w sali nr 11. 

d) Wyniki konkursy zostaną ogłoszone dnia 10 listopada 2017 r.  

 

5. Literatura: 
     W przygotowaniach do testu mogą pomóc następujące książki, programy, podręczniki: 

 Słownik poprawnej polszczyzny, wyd. dowolne (po 2000 r.); 
 Słownik języka polskiego, wyd. dowolne (po 2000 r.); 
 Słownik wyrazów obcych, wyd. dowolne (po 2000 r.); 
 A. Markowski, Praktyczny poradnik językowy, Warszawa 2004; 
 R. Pawelec, Przyjazna gramatyka języka polskiego, Warszawa 2005; 
 M. Tytuła, M. Łosiak, Polski bez błędów. Poradnik językowy dla każdego, Warszawa 

2009; 
 Podręcznik do języka polskiego (np. Bliżej słowa);  
 Książki oraz blogi internetowe prof. Jerzego Bralczyka, np. jerzybralczyk.bloog.pl;        

i in. 
 
 


