
REGULAMIN KONKURSU 

BIALSKA LIGA POLONISTYCZNA KLAS IV – VI 

Konkurs jest adresowany do uczniów klas IV – VI  szkoły podstawowej, którzy chcą 

wzbogacić swoją wiedzę o literaturze oraz pragną doskonalić umiejętności posługiwania się 

językiem ojczystym. 

Cele konkursu: 

 Rozwijanie zainteresowania uczniów językiem polskim, zachęcanie do jego głębszego 

poznania. 

 Pogłębianie wiedzy o literaturze i kulturze oraz ich twórcach. 

 Doskonalenie umiejętności z zakresu nauki o języku, ortografii i interpunkcji. 

Organizator konkursu: Szkoła Podstawowa nr 9 

   im. Świętej Jadwigi Królowej 

   w Zespole Szkół w Białej Podlaskiej 

Dane kontaktowe : Szkoła Podstawowa nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej w Zespole Szkół 

          ul. Zygmunta Augusta 2, 21-500 Biała Podlaska 

tel. 83 341 67 10, adres: zeszbp@gmail.com 

strona z bieżącymi informacjami o konkursie: www.szkpodst9.pl 

Zasady organizacyjne: 

1. Uczniów chętnych do udziału w Bialskiej Lidze Polonistycznej klas IV-VI należy zgłosić 

do 8 listopada 2019 r. za pomocą poczty elektronicznej zeszbp@gmail.com według poniższego 

wzoru: 

Lp. 

 

Imię i nazwisko ucznia Klasa  Szkoła  Imię i nazwisko 

nauczyciela 

1.     

2.     

 

2. Uczniowie oraz nauczyciele w momencie zgłoszenia udziału w Bialskiej Lidze 

Polonistycznej klas IV – VI wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych  

do celów konkursu oraz publikację imienia i nazwiska wraz z jego wynikami         

na stronie www.szkpodst9.pl. 

3. Punktowanych będzie 10 pierwszych miejsc według wzoru: 

I miejsce – 25 punktów 

II miejsce – 18 punktów 

III miejsce – 15 punktów 
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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 

4. Suma punktów uzyskanych w kolejnych etapach konkursu decyduje o miejscu uczestnika. 

5. Uczniowie z najwyższymi wynikami otrzymają nagrody rzeczowe. 

6. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne. 

7. Informacje o konkursie będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej szkoły. 

8. Opiekunami konkursu są nauczyciele języka polskiego.  

    Osoba do kontaktu: Bernardeta Mikołajczak 

9. Harmonogram i zakres materiału: 

Etap Data Temat 

 

1. 14 listopada 2019 r. 

 

Fleksja 

Ortografia 

„Ania z Zielonego Wzgórza” Lucy Maud Montgomery  

 

2. 12 grudnia 2019 r. 

 

Składnia zdania pojedynczego i złożonego 

Ortografia 

Fraszki  Jana Kochanowskiego 

 

3. 13 lutego 2020 r. 

 

Fonetyka 

Ortografia 

Bajki Ignacego Krasickiego 

 

4. 19 marca 2020 r. 

 

Mitologia grecka. Mit o Prometeuszu, Syzyfie, Demeter                   

i Korze, Dedalu i Ikarze. 

Frazeologizmy związane z mitologią. 

Ortografia 

 

 

9. Wszystkie etapy rozpoczynają się o godz. 16.00 i trwają 45 minut. 

10. Wyniki poszczególnych etapów będą publikowane na stronie www.szkpodst9.pl 

       (28.11.2019 r., 20.12.2019 r., 27.02.2020 r., 31.03.2020 r.) 
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