Szkolna Liga Polonistyczna
konkurs
dla uczniów klas IV-VIII
w roku szkolnym 2020/2021

CELE KONKURSU
















Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień polonistycznych.
Rozwijanie kompetencji czytelniczych i językowych.
Popularyzacja wiedzy o literaturze polskiej i języku ojczystym.
Ugruntowanie zdobytej wiedzy przed zbliżającym się egzaminem ósmoklasisty.
Kształcenie zdolności logicznego myślenia.
Rozwijanie umiejętności planowania i organizowania pracy własnej.
Motywowanie uczniów do pogłębiania wiedzy i umiejętności polonistycznych.
Popularyzowanie języka polskiego wśród uczniów szkoły.
Umożliwienie uczniom szczególnie uzdolnionym polonistyczne sprawdzenia
swoich wiadomości i możliwości.
Przygotowanie uczniów do wykorzystania wiedzy polonistycznej przy
rozwiązywaniu problemów.
Mobilizowanie do systematycznej i samodzielnej pracy.
Stworzenie możliwości życzliwej rywalizacji.
Dostarczenie uczniom satysfakcji, szansy i radości z sukcesu.
Wyławianie talentów, szczególnie uzdolnionych i zainteresowanych językiem
polskim uczniów.
Przygotowanie uczniów do innych konkursów polonistycznych.

REGULAMIN KONKURSU
















Uczestnikiem konkursu może zostać każdy uczeń szkoły klas IV-VIII i może do
niego przystąpić w dowolnym momencie trwania konkursu.
Konkurs będzie trwał siedem miesięcy (wrzesień, październik, listopad, luty,
marzec, kwiecień, maj).
W każdym z kolejnych miesięcy, począwszy od września, należy systematycznie
rozwiązywać zadania, których łączna suma do zdobycia, za dany miesiąc wynosi
15 punktów.
Za każde prawidłowo rozwiązane zadanie uczeń otrzymuje stosowną liczbę
punktów.
Do rozwiązania zadań wystarczy znajomość materiału omawianego na lekcjach
języka polskiego.
Zadania będą ogłaszane do 15. dnia każdego miesiąca. Będzie można je pobrać
ze strony internetowej szkoły (sp6grodzisk.pl).
Rozwiązania w formie pisemnej należy przekazywać nauczycielom języka
polskiego do ostatniego dnia każdego miesiąca.
Termin zamieszczenia nowej serii zadań oraz oddania rozwiązań może ulec
zmianie w miesiącach, w których są dłuższe przerwy w nauce oraz w
miesiącach, w których pierwszy dzień miesiąca jest dniem wolnym.
Nieobecność ucznia w szkole nie zwalnia go od obowiązku oddania pracy
w terminie.
Aktualne listy uczestników konkursu wraz ze zdobytą liczbą punktów będą
zamieszczane na szkolnej tablicy ogłoszeń.
Tytuł najlepszego polonisty otrzyma uczeń lub uczniowie w każdej kategorii
wiekowej – ten, który zdobędzie największą liczbę punktów.
Jury konkursu może również przyznać wyróżnienia.
W przypadku wątpliwości dotyczących samodzielności pracy jury konkursu
może dokonać dodatkowej weryfikacji.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA



Zwycięzcy i wyróżnieni otrzymają cząstkowe oceny celujące z języka polskiego,
dyplomy oraz drobne upominki.
Nauczyciel polonista może również dodatkowo nagrodzić rozwiązujących
kolejne serie zadań (w każdym miesiącu trwania ligi):
* minimum 10 punktów - +
* 11-14 punktów – ocena bardzo dobra
* 15 punktów – ocena celująca

