ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU KONKURSU OJCZYZNY POLSZCZYZNY 2015
SZKOŁA PODSTAWOWA
28 października 2015 r.
I etap KONKURSU – część pisemna
Odbywa się w szkołach. Uczniowie wykonują testowe zadania zamknięte i otwarte*. Organizacją Konkursu i
sprawdzeniem prac zajmuje się powołana przez Dyrektora Szkolna Komisja Konkursowa, która decyduje
o liczbie uczniów zakwalifikowanych do części ustnej.
4 listopada 2015 r.
I etap KONKURSU – część ustna
Odbywa się w szkołach. Uczniowie opowiadają 3-4 minuty przed publicznością na wylosowany temat**. Czas na
samodzielne przygotowanie wypowiedzi – 45 minut. O przejściu do II etapu Konkursu decyduje łączna liczba punktów
z części pisemnej i ustnej. Organizator proponuje przeprowadzenie eliminacji ustnych w odświętnej atmosferze, aby
podnieść w świadomości uczniów, nauczycieli i rodziców rangę języka ojczystego.
Do 05.11.2015
Koordynatorzy Szkolni w panelu administratora wprowadzają informacje o liczbie punktów uzyskanych
przez uczestników konkursu w części pisemnej i ustnej. O liczbie uczniów zakwalifikowanych do kolejnego etapu
decyduje Komisja Rejonowa, ustalając limit koniecznych punktów.
9.11.2015
Koordynatorzy Rejonowi zamieszczają za pośrednictwem strony internetowej listę uczestników II etapu Konkursu
oraz informacje o czasie i miejscu II etapu Konkursu.
16.11.2015
Organizator udostępnia Koordynatorom Rejonowym za pośrednictwem strony internetowej zadania do II etapu
Konkursu.
18.11.2015
II etap KONKURSU – część pisemna
Odbywa się w wyznaczonych przez Koordynatorów Rejonowych miejscach w godz. 13:00-14:30. Uczniowie wykonują
testowe zadania zamknięte i otwarte*. Sprawdzeniem prac zajmują się Rejonowe Komisje Konkursowe,
które decydują o liczbie uczniów zakwalifikowanych do części ustnej.
25.11.2015
II etap KONKURSU – część ustna zwana Małym Finałem
Odbywa się w wyznaczonych przez Koordynatorów Rejonowych miejscach. Uczniowie opowiadają 3-4 minuty przed
publicznością na wylosowany temat**. Czas na samodzielne przygotowanie wypowiedzi – 45 minut. Rejonowa
Komisja Konkursowa przyznaje trzy tytuły finalisty oraz dwa wyróżnienia (decyduje łączna liczba punktów z części
pisemnej i ustnej).
26.11.2015
Koordynatorzy Rejonowi w panelu administratora wprowadzają informacje o punktach uzyskanych przez uczestników
Małego Finału Konkursu w części pisemnej i ustnej.
30.11.2015
Organizator ogłasza na stronie internetowej www.ojczyznapolszczyzna.pl listę uczniów zakwalifikowanych
do Finału Konkursu.
11-12 grudnia 2015 r.
III etap KONKURSU – Finał Ogólnopolski odbywa się na Uniwersytecie Wrocławskim i składa się z dwóch części.
Część I pisemna:
11 grudnia w godz. 9:00-10.30 – test zawierający zadania zamknięte i otwarte*.
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Część II ustna:
12 grudnia od godz. 9:00 – opowiadanie na jeden z wylosowanych tematów** (ok. 3-4 minuty). Czas na
przygotowanie do wypowiedzi ustnej – 45 minut. Uczestnicy tej części to finaliści, którzy uzyskają limit wymaganych
punktów w części I.
Do godz.15:00 Komisja Konkursowa pod przewodnictwem profesora Jana Miodka ogłasza listę laureatów, biorąc
pod uwagę łączną liczbę punktów z części pisemnej i ustnej. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
Wręczenie laureatom nagród i dyplomów.
Uczestnicy Ogólnopolskiego Finału Konkursu przyjeżdżają do Wrocławia 10 grudnia 2015 r. wraz
z opiekunami. Koszty dwóch noclegów, wyżywienia, zwiedzania miasta, wstępów do muzeów, wykładów
i warsztatów dla uczniów i nauczycieli (opiekunów) pokrywa organizator, koszt przejazdów – uczestnicy.

* Kryteria oceny wypracowania – 10 punktów
a) Treść (0-4 punkty):
1. zrozumienie całości tematu, wykorzystanie tekstów, pomysł,
2. przebieg wydarzeń i sprawność narracji,
3. okoliczności wydarzeń i emocje bohaterów,
4. atrakcyjność i spójność fabuły, puenta.
b) Forma (0-4 punkty):
1. kompozycja i akapitowanie,
2. styl i konwencja (tzw. forma wypowiedzi),
3. słownictwo i gramatyka,
4. ortografia i interpunkcja.
c) wartości szczególne (0-2 punkty):
1. pomysłowość i oryginalność tekstu,
2. przejawy uzdolnień pisarskich.

Uwagi dla poprawiających wypracowanie:
A) w ocenie wypracowania punkty wystawia się osobno w pozycjach a), b), c) i sumuje się w ocenie całości;
B) pod wypracowaniem należy konkretnie wskazać punktowane wartości; w czym i jak przejawiają się :
pomysłowość, oryginalność, uzdolnienia.

** Kryteria oceny opowiadań ustnych - 10 punktów
I TREŚĆ (0-5)
1. historia – czy jest ciągiem zdarzeń?
2. dynamiczność – czy jest żywa, nierozwlekła?
3. przejrzystość – czy jest jasna, klarowna dla słuchaczy?
4. ciekawość – czy jest niebanalna, przyciąga słuchaczy?
5. morał, puenta, suspens – czy zawiera (wypowiedziane lub domyślne)?
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II WYKONANIE (0-5)
1. kontakt – czy opowiadacz przyciąga „twarzą w twarz”?
2. identyfikacja – czy jest autentyczny, bliski „historii”?
3. rozbudzanie – czy porusza umysł, wyobraźnię lub uczucia?
4. mowa ciała – czy odpowiednio używa ruchów, gestów, mimiki?
5. dykcja – czy mówi wyraźnie i odpowiednio głośno?
RAZEM: 10 punktów
UWAGI:
1. Uczniowie opowiadają na jeden z wylosowanych tematów.
2. Wypowiedź trwa około 3-4 minuty. Czas na przygotowanie się – 45 minut.
3. Uczniowie podczas wygłaszania treści nie korzystają z wcześniej przygotowanych notatek.
4. Mówienie nie na temat lub rażące błędy językowe dyskwalifikują wypowiedź i przyznaje się
zero punktów.
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