
Dyrektor XVI Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie  

zaprasza do udziału  

w II Wojewódzkim Międzyszkolnym Konkursie Ortograficzno-Językowym po 

polsku dla Obcokrajowców  

„Przysłowia mądrością narodu” – „Aby do wiosny…” 

Konkurs odbędzie się 22.04.2021 r. o godz. 10.00  

 

Regulamin II Wojewódzkiego Międzyszkolnego Konkursu  Ortograficzno- 

Językowego 

Po Polsku dla Obcokrajowców 

„Przysłowia mądrością narodu” – Aby do wiosny… 

 

1. Informacje ogólne:  

- Organizator XVI Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie , ul. Dunikowskiego 1  

  tel. 91 482 19 06  Osoba odpowiedzialna Lilianna Grzegorczyk 

Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. 

- Mottem konkursu jest powiedzenie „Aby do wiosny…” gdzie wiosna jest symbolem nowych 

narodzin, budzenia się natury do życia, przez co świat staje się piękniejszy. Mówimy, że 

„przysłowia są  mądrością narodu”, ponieważ przez wieki były zbierane z pokolenia na 

pokolenie przekazując doświadczenia życiowe naszych dziadów i pradziadów.  

2. Cele konkursu: 

- szerzenie i wzbogacenie wśród uczniów obcokrajowców wiedzy o polskich przysłowiach, 

- rozwijanie zainteresowań kulturą języka polskiego, 

- sprawdzenie nabytych przez uczniów umiejętności, 

- popularyzowanie poprawnej polszczyzny, 

- rozwijanie świadomości językowej. 

3. Adresat konkursu:  

Uczniowie obcokrajowcy  szkół podstawowych z klas siedem i osiem z województwa 

zachodniopomorskiego. Szkołę może reprezentować trzech uczniów . Proszę o wypełnienie 

karty zgłoszenia(Załącznik1) i przesłanie na adres  wok.lo16@wp.pl do 20.04.2021 r.  

mailto:wok.lo16@wp.pl


 

Przebieg konkursu:  

-  konkurs odbędzie się w formie online na platformie Zoom, a test konkursowy 

przygotowany będzie na platformie testportalu.  

- podczas trwania konkursu wymagane jest włączenie  kamerki internetowej. Zadania 

konkursowe składają się z dwóch części. Pierwszą częścią będzie dyktando o wiośnie, które 

uczniowie napiszą odręcznie. Uczestnik robi zdjęcie swojej pracy i wysyła do Organizatora. 

Druga część konkursowa- to test- w którym uczeń będzie proszony o uzupełnienie zdania, w 

puste miejsca wpisując odpowiedni wyraz, który utworzy prawidłowe przysłowie(testportal)   

- zakres materiału na podstawie którego utworzone zostaną zadania konkursowe podany 

zostanie w załączniku nr 2 

- czas trwania konkursu przewidziany jest na ok. 30 minut. 

W dniu poprzedzającym konkurs tj. 21 kwietnia nauczyciel –opiekun otrzyma na adres 

mailowy link, za pomocą którego uczniowie zgłoszeni do konkursu połączą się  z 

Organizatorem. Nauczyciel-opiekun rozsyła link uprawniający do wzięcia udziału w konkursie 

wśród swoich uczniów.  

22 kwietnia 2021 r. punktualnie o godz. 10.00 uczestnicy konkursu łączą się za 

pośrednictwem linku otrzymanego od swojego nauczyciela-opiekuna z osoba prowadzącą 

konkurs. 

Ze  względu na formułę konkursu (wersja online) będzie on nagrywany w celu sprawdzenia 

prac pisemnych wykonanych przez uczniów. Nagranie nie będzie publikowane ani 

udostępniane.  

- podczas konkursu nie można korzystać z żadnych pomocy naukowych, konsultować się z 

innymi piszącymi, korzystać z dodatkowych urządzeń elektronicznych, 

- zadania należy wykonać starannie, tj. pisać czytelnie, nie wolno pisać „drukowanymi 

literami” . Wyrazy nieczytelne bądź zapisane w sposób niejednoznaczny będą rozstrzygnięte 

na niekorzyść piszącego. Oceniana będzie również interpunkcja. 

- do organizacji,  przebiegu i sprawdzenia zadań konkursowych powołana będzie Komisja, 

- ogłoszenie wyników zostanie przesłane  na adres mailowy nauczyciela-opiekuna w dniu 

26.04.2021 r.  

Nagrody: 

Statuetkę Mistrza Ortografii oraz nagrody i dyplomy zostaną przyznane zwycięzcom 

Dyktanda oraz tytuł Laureata za zajęcie I, II, III miejsca . Zostaną również nagrodzeni 

uczestnicy, którzy zajęli IV i V miejsce oraz otrzymają tytuł Finalisty. 



Nagrody i dyplomy zostaną wręczone w siedzibie XVI Liceum Ogólnokształcącego w 

Szczecinie ul. Dunikowskiego 1 w terminie wyznaczonym przez Organizatora o którym 

zostaną powiadomieni nauczyciele- opiekunowie uczestników konkursu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK 1 

 

Karta zgłoszenia uczestnika Konkursu Ortograficzno-Językowego  

„Przysłowia mądrością narodu” – „Aby do wiosny…” 

 

Imię i nazwisko ucznia ………………………………………………………………………………. 

szkoła ……………………………………………………………………………………………………….. 

klasa …………………………………… 

Imię i nazwisko osoby przygotowującej ucznia, adres mailowy i telefon 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu i akceptuję jego treść.  

 

 

Pieczęć szkoły                                                      Data i  podpis rodzica /opiekuna prawnego 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Zgodnie z art. 6 ust.1 a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 wyrażam zgodę , na 

przetwarzanie danych osobowych dziecka: imię, nazwisko, nazwa szkoły w celu umożliwienia 

wzięcia udziału w II Międzyszkolnym Konkursie Ortograficzno-Językowym dla 

Obcokrajowców „Przysłowia mądrością narodu” organizowanym przez XVI Liceum 

Ogólnokształcące w Szczecinie w dniu 22 kwietnia 2021 r.    

 

 Miejscowość i data                                                         podpis rodzica/opiekuna prawnego 

…………………………………………….                                      ……………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 



                                                                                                                                              Załącznik 2 

 

Wykaz przykładowych przysłów 

1. Bój się styczniu wiosny, bo marzec zazdrosny. 

2. Gdy przyjdzie wiosna hoża, pójdzie zima do morza. 

3. Jaskółka i pszczółka lata , znakiem to wiosny dla świata. 

4. Jedna jaskółka wiosny nie czyni. 

5. Kiedy żurawie wysoko latają, prędzej się wiosny ludzie spodziewają. 

6. Na świętego Wojciecha pierwsza wiosny pociecha. 

7. Na świętego Grzegorza poszła zima do morza. 

8. Skowronka pieśń, to o wiośnie wieść.  

9. Wiosna piękna kwiatkami a jesień snopkami.  

10. Z wiosną nadzieje rosną, nastaje lato, wszędzie bogato… 

11. A po lutym marzec spieszy , koniec zimy wszystkich cieszy. 

12. W marcu jak w garncu. 

13. Choć już w kwietniu słonko grzeje, nieraz pole śnieg zawieje. 

14. Pogody kwietniowe- słoty majowe. 

15. Jedna jaskółka wiosny nie czyni.  

 

 

  

 

 

   


