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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 173 W WARSZAWIE 

 

REGULAMIN VIII EDYCJI KONKURSU „POPRAW POLSZCZYZNĘ 2021” 

 

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 173 im. Górników Polskich w Warszawie (pełny adres do 

korespondencji: Szkoła Podstawowa nr 173 im. Górników Polskich ul. Trakt Brzeski 18 05-077 Warszawa 

tel./faks 0-22-773-39-25,  e-mail: szkola@173.waw.pl 

 

2. Konkurs „Popraw Polszczyznę” ma na celu popularyzację dbałości o język ojczysty oraz zachęcenie młodzieży 

do korzystania ze „Słownika poprawnej polszczyzny”. 

3. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej  

4. Konkurs ma przebieg dwuetapowy: 

a) Eliminacje szkolne (w formie wybranej przez nauczyciela opiekuna z danej szkoły) 

b) Finał międzyszkolny przeprowadzony za pomocą platformy Testportal 

c) Konkurs będzie przeprowadzony oddzielnie dla dwóch kategorii wiekowych – klasy 4 – 6 

 i klasy 7 - 8 

5. Eliminacje szkolne leżą w gestii szkół i wyłaniają maksymalnie trzech kandydatów z każdej kategorii wiekowej 

do udziału w finale. 

6. W finale uczniowie rozwiązują pisemny test zawierający przykłady od "A" do "D" zaczerpnięte ze „Słownika 

poprawnej polszczyzny” PWN pod red. prof. A. Markowskiego. Zadania konkursowe będą miały charakter 

otwarty (wpisywanie prawidłowej odpowiedzi), zamknięty - test jednokrotnego wyboru oraz zamknięty z 

możliwością wielokrotnego wyboru. 

7. Organizatorzy eliminacji szkolnych powinni w terminie do 20.03.2021 przesłać na adres szkoły (można 

faksem lub mailem) wypełnioną kartę zgłoszenia uczniów do konkursu. 

8. Finał konkursu odbędzie się w piątek 26.03.2021 r. o godz. 14.00. Na adres mailowy podany przez szkołę o 

godzinie 13.30 zostanie przesłany link do testu finałowego. Test zostanie aktywowany o godzinie 14 i będzie 

aktywny przez 60 minut. Przekazanie linku uczestnikom konkursu pozostaje w gestii nauczyciela opiekuna z 

danej szkoły. 

9. Prace konkursowe sprawdzi powołane w tym celu jury złożone z nauczycieli języka polskiego. 

10. Dla zwycięzców konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy. 

11. O wynikach i terminie rozdania nagród organizator poinformuje zainteresowane szkoły odrębnym pismem. 

12. Ewentualne pytania można kierować bezpośrednio do opiekuna konkursu na adres  

b.buga-rucinska@sp173.waw.pl  
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KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU DZIELNCOWEGO 

"POPRAW POLSZCZYZNĘ 2021" 

 

NAZWA SZKOŁY   

ADRES   

TELEFON 

KONTAKTOWY 

 

Adres e-mail  

UCZNIOWIE 

ZGŁOSZENI  

DO FINAŁU 

IMIĘ, NAZWISKO, KLASA NAUCZYCIEL PRZYGOTOWUJĄCY 

1.   

2.   

3.   

 

 

adres do korespondencji:  

Szkoła Podstawowa nr 173 im. Górników Polskich  

ul. Trakt Brzeski 18 05-077 Warszawa 

 tel./faks 0-22-773-39-25 

e-mail:  szkola@sp173.waw.pl  
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