REGULAMIN KONKURSU
BIALSKA LIGA POLONISTYCZNA
Konkurs jest adresowany do uczniów klas czwartych, piątych
i szóstych szkoły podstawowej, którzy chcą wzbogacić swoją wiedzę
o literaturze oraz pragną doskonalić umiejętność posługiwania się
językiem ojczystym.
Cele konkursu:
1. Rozwijanie zainteresowania uczniów językiem polskim ,
motywowanie do jego głębszego poznania
2. Pogłębianie wiedzy o literaturze
3. Doskonalenie umiejętności z zakresu nauki o języku
Organizator konkursu : Publiczne Gimnazjum nr 3
im. Emilii Plater
w Białej Podlaskiej
Dane kontaktowe : Publiczne Gimnazjum nr 3 im. Emilii Plater
ul. Narutowicza 39, 21 – 500 Biała Podlaska
tel. (83) 341 64 93
adres : zso3gm3@interia.pl
strona z bieżącymi informacjami o konkursie : www.pg3bp.pl
Zasady organizacyjne :
1. Uczniów chętnych do udziału w Bialskiej Lidze Polonistycznej należy
zgłosić do 4 listopada 2016 roku za pomocą poczty elektronicznej na
adres: zso3gm3@interia.pl według podanego niżej wzoru
imię i nazwisko klasa
szkoła
imię i nazwisko
ucznia
szkolnego
opiekuna
2. Uczniowie oraz ich opiekunowie w momencie zgłoszenia swojego

uczestnictwa w Bialskiej Lidze Polonistycznej wyrażają zgodę
na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów konkursu
oraz na publikację imienia i nazwiska ucznia wraz z jego wynikami
na stronie internetowej PG 3.
3. Kolejne etapy konkursu będą sprawdzały wiedzę i umiejętności
uczniów w zakresie wiedzy polonistycznej objętej podstawą
programową kształcenia ogólnego dla klas IV – VI .
4. Końcowe wyniki będą publikowane według kategorii wiekowych
odrębnie dla uczniów klas IV, V i VI.
5. Punktowanych będzie 10 pierwszych miejsc w poszczególnych
kategoriach wiekowych według wzoru:

I miejsce – 25 punktów
II miejsce – 18 punktów
III miejsce – 15 punktów
IV miejsce – 12 punktów
V miejsce – 10 punktów
VI miejsce – 8 punktów
VII miejsce – 6 punktów
VIII miejsce – 4 punkty
IX miejsce – 2 punkty
X miejsce – 1 punkt
6. Suma punktów uzyskanych w kolejnych etapach tej edycji konkursu
decyduje o miejscu uczestnika.
7. Osoby z najwyższymi wynikami otrzymają nagrody rzeczowe.
8. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne.
9. Informacje o konkursie będą na bieżąco publikowane na stronie
internetowej szkoły.
10. Opiekunami konkursu są nauczyciele języka polskiego: Beata Beczek,
Dorota Galej-Mazur, Agnieszka Torenc, Anna Skrzyńska
11. HARMONOGRAM I ZAKRES MATERIAŁU

Etap I – 15. 11. 2016r. : Z ortografią za pan brat ( pisownia wyrazów
z ó/u, rz/ż, ch/h oraz pisownia „nie” z różnymi częściami mowy )
Etap II – 13. 12. 2016r. : W świecie fleksji … - z bohaterami
„Opowieści z Narnii” ( ćwiczenia z zakresu fleksji oraz zadania
sprawdzające znajomość lektury „Lew, Czarownica i stara szafa”
C.S.Lewisa )
Etap III – 07. 03. 2017r. : W świecie składni … - z bohaterami
„ W pustyni i w puszczy” H. Sienkiewicza ( ćwiczenia z zakresu
składni zdania pojedynczego i złożonego oraz zadania sprawdzające
znajomość wskazanej lektury )
Etap IV – 11.04.2017r. : W świecie wyobraźni … ( uczniowie
przygotowują kilkuminutową wypowiedź na jeden z podanych
wcześniej – do końca lutego - tematów )
12. Wszystkie etapy rozpoczynają się o godz. 16.30; trzy pierwsze trwają
45 min.
13. Wyniki poszczególnych etapów będą publikowane na stronie
internetowej PG3 do: 22.11 , 20.12, 14.03 oraz 15.04

