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REGULAMIN  

SZKOLNEGO KONKURSU INTERPUNKCYJNEGO  

O TYTUŁ „MISTRZA INTERPUNKCJI” 
 

 

I. Organizatorzy konkursu 
 
Joanna Szczepanek – nauczycielka języka polskiego, 

Magdalena Boberska – nauczycielka języka polskiego 
 

II. Cele konkursu 

1. Propagowanie umiejętności prawidłowego stosowania zasad 

interpunkcyjnych języka polskiego. 

2. Zmobilizowanie uczniów do pracy nad rozwijaniem i doskonaleniem 

własnych kompetencji językowych. 

3. Popularyzacja poprawnej pisowni w języku ojczystym. 

4. Rozwijanie zainteresowania kulturą języka polskiego. 

5. Poprawa efektywności kształcenia w szkole - podwyższenie wyników 

sprawdzianów, diagnoz, konkursów polonistycznych.  

 

III.  Przebieg konkursu 

 

1. Konkurs trwa od października 2017 r. do czerwca 2018r. według 

poniższego harmonogramu:  

 

pierwszy tydzień X 2017 

pierwszy tydzień XII 2017 

pierwszy tydzień II 2018 

pierwszy tydzień IV 2018 

czerwiec 2018 - finał 

 

2. W konkursie udział biorą wszyscy uczniowie klas IV-VII - obowiązkowo.  

 

3. Każdy poziom nauczania oceniany jest w osobnej kategorii: 

a) klasy czwarte,  

b) klasy piąte, 

c) klasy szóste,  

d) klasy siódme. 

 

4. Tematyka konkursu obejmuje treści programowe ujęte w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego dla uczniów szkół podstawowych.  
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5. W określonych na początku roku szkolnego terminach uczestnicy 

konkursu rozwiążą na lekcjach języka polskiego zadania różnego typu 

z przewidzianego w danym etapie konkursu tematu (zasady 

interpunkcyjne i ich praktyczne zastosowanie). 

 

6. Uczniowie samodzielnie przygotowują się do konkursu.  

 

7. Schemat punktowania jest taki sam w każdym etapie. Uczniowie 

z najlepszym wynikiem (ustalonym po zakończeniu wszystkich etapów) 

zmierzą się ze sobą w ostatecznej rozgrywce, która wyłoni MISTRZA  

i WICEMISTRZA INTERPUNKCJI każdej z grup wiekowych. 

 

8. Zadania konkursowe będzie można wykonywać tylko w podanym 

wcześniej terminie. Zaliczenie zadania konkursowego w innym terminie 

będzie możliwe jedynie w przypadku usprawiedliwionej nieobecności 

ucznia i po wcześniejszym uzgodnieniu tego z organizatorem konkursu.  

 

9. Schemat oceniania konkursowych zadań cząstkowych: 

10 pkt. - za bezbłędne wykonanie zadań,  

9 pkt. - za 1 błąd,  

8 pkt. - za 2 błędy,  

7 pkt. - za 3 błędy itd.  

 

Ponadto za każdą pracę uczeń otrzymuje ocenę cząstkową, która 

zostanie odnotowana w dzienniku lekcyjnym.   

 

10. Liczba punktów otrzymanych w poszczególnych etapach będzie jawna, 

co pozwoli uczniom na bieżąco kontrolować swoje osiągnięcia 

i zmotywuje ich do wytężonej pracy.  

 

  

          IV. Nagrody 

 

1. MISTRZOWIE INTERPUNKCJI otrzymają nagrody ufundowane przez 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20 im. Orła Białego we Wrocławiu. 

2. Nagrodzeni zostaną także WICEMISTRZOWIE INTERPUNKCJI.  

3. Wyróżnieni uczniowie otrzymają również cząstkowe oceny celujące 

z języka polskiego.  

 

 


