Regulamin
Miejskiego Konkursu Polonistycznego
dla klas IV-V szkół podstawowych

Zadania konkursowe sprawdzają wybrane zagadnienia z zakresu wiedzy
i umiejętności objęte zapisami Nowej Podstawy Programowej Kształcenia
Ogólnego z języka polskiego

I.

Cele konkursu:
- rozwijanie zainteresowań i motywowanie do uczenia się oraz
wspieranie uzdolnień uczniów,
- wdrażanie uczniów do samokształcenia,
- pobudzanie twórczego myślenia,
- rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym
działaniu.

II.

Wymagania w zakresie kształcenia literacko- kulturowego oraz
ścieżki czytelniczej i medialnej, obowiązującej na poszczególnych
etapach konkursu.
Uczeń:
pisze poprawnie pod względem językowym, interpunkcyjnym
i ortograficznym teksty kierowane do różnych adresatów
i w różnorakich celach;
stosuje wskazane formy wypowiedzi: list, opowiadanie, opis, dialog,
zaproszenie, ogłoszenia, przepis, instrukcja, plan wydarzeń;
dba o kompozycję (plan, tytuł, akapity);
czyta ze zrozumieniem różne teksty kultury na poziomie dosłownym,
przenośnym i symbolicznym;
odróżnia fikcję literacką od rzeczywistości;
określa funkcję różnych elementów tekstu, używając odpowiedniej
terminologii: fikcja literacka, świat przedstawiony, bohater, autor,
narracja, narrator ,wątek, akcja, nadawca, odbiorca, podmiot liryczny,
przenośnia, epitet, wyraz dźwiękonaśladowczy, rytm, rym, strofa, refren,
baśń, legenda, mit, opowiadanie, proza, liryka;
dba o estetykę wypowiedzi pisemnej.

1)

2)
3)
4)
5)
6)

7)

III. Wymagania w zakresie nauki o języku.
Uczeń:
1) rozpoznaje części mowy odmienne i nieodmienne ( ich podstawowe
kategorie fleksyjne);
2) odróżnia wypowiedzenia oznajmujące, pytające i rozkazujące, w tym
zdania i równoważniki zdań;
3) zna podstawowe pojęcia z fonetyki( głoska, litera, sylaba);
4) zna zasady pisowni i interpunkcji polskiej.

IV.

Terminy konkursu:

1. Etap szkolny – 29.11.2016 r. o godz. 1200- 1245.
2. Test będzie do odbioru w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 9
w Mielcu w dniu 28.11.2016 r. w godzinach 8 00 – 14 30.
3. Etap miejski (test) - 04.04.2017 r. od godz. 12 00 do 13 00 w Szkole
Podstawowej nr 9 im. Władysława Jasińskiego ,, Jędrusia” w Mielcu,
ul. Drzewieckiego 11. Prace konkursowe poprawiać będzie komisja
konkursowa.

V.

Warunki konkursu :

1. Uczestnikami konkursu są uczniowie klas IV –V.
2. Komisję Konkursową I etapu powołuje Dyrektor Szkoły.
Etap szkolny ma formę testu. Komisja kwalifikuje do etapu miejskiego
pięciu uczniów z najlepszymi wynikami z jednej szkoły. Komisja
konkursowa ocenia prace wg klucza odpowiedzi.
3. Prace uczniów, które zakwalifikowały się do etapu miejskiego, należy
dostarczyć wraz z protokołem do organizatora konkursu – Szkoły
Podstawowej nr 9 w Mielcu do dnia 01.12.2016 r.
4. Wyniki II etapu konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej
szkoły ( www.sp9.mielec.pl) do dnia 11.04.2017 r. Prace uczestników
etapu miejskiego będą do wglądu w Szkole Podstawowej nr 9 w Mielcu
w sali nr 9 od dnia 12.04 – 14.04. 2017 r. od godziny 800 – 1200.
5. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody książkowe. Termin
i miejsce spotkania zostaną określone oddzielną informacją.

