Gminny konkurs wiedzy o języku polskim

„Piękno twe widzę i opisuję”
Regulamin konkursu
1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Gminy Nowe Miasto nad Wartą
Filia w Boguszynie
2. Głównymi celami konkursu są:


popularyzacja piękna języka polskiego,



budowanie kompetencji językowych i doskonalenie umiejętności posługiwania
się językiem ojczystym wśród młodzieży,



popularyzacja literatury doby romantyzmu.

3. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych znajdujących
się na terenie gminy Nowe Miasto nad Wartą.
4. Konkurs odbywać będzie się w dwóch etapach: szkolnym oraz gminnym.
5. Szkoły zgłaszają do 13 maja 2022 w bibliotece lub drogą mailową
(biblioteka.boguszyn@gmina-nowe-miasto.pl) listę chętnych osób, które wezmą
udział w szkolnym etapie konkursu, który odbędzie się 17 maja 2022 (Testy zostaną
dostarczone do szkoły rano, w dniu konkursu, odebrane tego samego dnia, po
zakończeniu konkursu przez pracowników biblioteki).
6. Podczas pracy z arkuszem konkursowym uczeń nie może korzystać z żadnych pomocy
dydaktycznych.
7. Z każdej ze szkół, znajdujących się na terenie gminy Nowe Miasto nad Wartą,
wyłonione zostaną 4 osoby, które osiągną najlepsze wyniki w szkolnym etapie
konkursu. Wezmą one następnie udział w gminnym etapie konkursu, który odbędzie
się 31 maja o godzinie 9:00 w budynku Biblioteki Publicznej Gminy Nowe Miasto
nad Wartą.
8. Wyniki szkolnego etapu konkursu zostaną ogłoszone 20 maja na stronie biblioteki.
9. Osoby, które w gminnym etapie konkursu osiągną najlepsze wyniki, otrzymają
nagrody, a wszyscy uczestnicy dyplomy.
10. Oba etapy konkursu odbędą się w formie pisemnej.
11. Zakres wiedzy i umiejętności oraz proponowanej literatury na poszczególne stopnie
konkursu:


Językowa część konkursu - dotyczy etapów szkolnego oraz gminnego:

Ortografia i interpunkcja: pisownia wyrazów z „ó” oraz „u”, pisownia wyrazów z „rz”
oraz „ż”, pisownia wyrazów z „ch” oraz „h”, pisownia wyrazów wielką i małą literą, pisownia
„nie” z różnymi częściami mowy, kropka lub jej brak po skrótach, przecinek w zdaniach.
Gramatyka: czasownik –rodzaje, odmiana przez osoby, liczby, czasy, tryby i strony,
rzeczownik –rodzaje, odmiana przez przypadki i liczby, przymiotnik –odmiana przez
przypadki, liczby, rodzaje, stopniowanie, liczebniki –podział na główne, porządkowe,
ułamkowe, zbiorowe, nieokreślone.
Składnia : podmiot, orzeczenie, przydawka, dopełnienie, okolicznik (wskazanie w zdaniu)
Synonimy i antonimy – uczeń wie, czym są synonimy i antonimy, potrafi podać przykłady.
Związki frazeologiczne – uczeń wie, czym są związki frazeologiczne, zna ich źródła, potrafi
połączyć związki frazeologiczne z ich znaczeniem oraz użyć w odpowiednim kontekście.
Obowiązuje znajomość następujących frazeologizmów: pięta Achillesa, nić Ariadny, praca
herkulesowa, koń trojański, wpaść w objęcia Orfeusza, puszka Pandory, syzyfowe prace,
wieża Babel, egipskie ciemności, Sodoma i Gomora, wdowi grosz, hiobowa wieść, manna
z nieba, syn marnotrawny, zakazany owoc, umywać ręce, sól ziemi, biały kruk, pies
ogrodnika, błędny rycerz, walczyć z wiatrakami, dantejskie sceny.



Wiedza o literaturze romantyzmu – dotyczy gminnego etapu konkursu

Znajomość podstawowych informacji biograficznych o Adamie Mickiewiczu, Juliuszu
Słowackim, Zygmuncie Krasińskim i Cyprianie Kamilu Norwidzie oraz tytułów ich
najważniejszych dzieł. Znajomość następujących utworów:
Juliusz Słowacki: Hymn (Smutno mi Boże…), Testament mój, W pamiętniku Zofii Bobrówny
Adam Mickiewicz: Świteź, Świtezianka, Pani Twardowska
Cyprian Kamil Norwid: Moja piosenka (II), Pielgrzym

12. Konkurs odbędzie się w ramach zadania "Piękność twą widzę i opisuję" – spotkania
z polskim romantyzmem. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Ojczysty - dodaj
do ulubionych. Edycja 2022."

