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REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĘZYKA POLSKIEGO 
DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW I ODDZIAŁÓW GIMNAZJALNYCH W ROKU SZKOLNYM 

2018/2019 
 
I. Uwagi ogólne. 

1. Podstawę organizacji Konkursu języka polskiego stanowi „Ramowy regulamin 
wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów  szkół podstawowych od klas IV, 
dla uczniów gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych województwa pomorskiego w roku 
szkolnym 2018/2019” oraz „Regulamin szczegółowy Konkursu języka polskiego dla 
uczniów gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych w roku szkolnym 2018/2019”. 

2. Organizatorem Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego jest Pomorski Kurator 
Oświaty, na zlecenie którego działa Szkoła Podstawowa im. Kunegundy Pawłowskiej  
w Trąbkach Wielkich. 

3. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań i pogłębianie wiedzy z zakresu języka 
ojczystego oraz wspieranie uzdolnień humanistycznych uczniów gimnazjum i oddziałów 
gimnazjalnych. 

 
3.    Eliminacje są trzystopniowe: 

a)  I stopień – eliminacje szkolne –           23 listopada  2018r., godz. 14:00 
b) II stopień – eliminacje rejonowe –          11 stycznia  2019r., godz. 14:00 
c) III stopień – eliminacje wojewódzkie –       1 marca    2019r., godz. 12:00 

 
4. Przewodniczący komisji na każdym stopniu konkursu są odpowiedzialni za dostosowanie 
warunków technicznych do możliwości uczniów. 
 
II. Organizacja i przebieg eliminacji szkolnych. 
1. Nauczyciele języka polskiego poinformują młodzież o założeniach konkursu i warunkach 

uczestnictwa. Uczniowie pragnący wziąć udział w konkursie zgłoszą się do swojego 
nauczyciela – polonisty z wypełnioną komputerowo Kartą zgłoszenia ucznia do 
konkursu (załącznik nr 1 do Ramowego regulaminu).  

2. …………………………………………. 
(Pieczęć szkoły) 

Karta  zgłoszenia ucznia do konkursu  

 ...........................................................* 
(nazwa konkursu)  

dla szkoły podstawowej / gimnazjum i oddziałów gimnazjalnych ** 

w roku szkolnym 2018/2019 

1. Imię (imiona) ucznia ............................................................................................, 

2. Nazwisko ucznia  ................................................................................................., 

3. Data urodzenia    ................................................................................................., 

4. Miejsce urodzenia ..............................................................................................., 

5. Nazwa szkoły ......................................................................................................., 

6. Adres szkoły ................................................................., Powiat ........................,   

Gmina .........................................., 

7. Klasa, do której uczęszcza uczeń w roku szkolnym 2018/2019   .........................., 

Obowiązek informacyjny wobec uczestnika konkursu 
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamenty Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że: 

Administratorem danych osobowych jest KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU 80-853 Gdańsku, ul. Wały 
Jagiellońskie 24. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Grażyna Kawczyńska iod@kuraorium.gda.pl. Celem 
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przetwarzania jest rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów, rozwijanie zdolności stosowania zdobytej wiedzy 
w praktycznym działaniu, tworzenie płaszczyzny pozytywnej i twórczej rywalizacji uczniów i ich szkół, promowanie 
nauczycieli i szkół wspierających uzdolnienia uczniów. Podstawą przetwarzania są: Ustawa z dnia 7 września 1991r. 
o systemie oświaty, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowe z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji 
oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. Dane osobowe uczestnika konkursu udostępniane 
są podmiotą, którym należy udostępnić je na podstawie przepisów prawa. Nie przekazuje się ich do państw trzecich 
ani organizacji międzynarodowych. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ramowym regulaminem konkursu. 
Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie 
podlegają profilowaniu. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż ten, w 
którym dane te są zbierane. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych 
uniemożliwi przystąpienie do konkursu. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do swoich danych 
osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

.......................................                                                               ....................................... 
     Podpis rodzica / prawnego opiekuna                                         Podpis i pieczęć dyrektora szkoły                        

* wypełnić komputerowo 
** niepotrzebne skreślić 

 

3. Jeżeli w macierzystej szkole ucznia nie organizuje się stopnia szkolnego konkursu,  
to uczeń może przystąpić do niego w szkole wskazanej przez dyrektora. ((pkt V 3. 
Regulaminu ramowego). 

4. Warunkiem koniecznym przystąpienia szkoły do konkursu jest wypełnienie 
elektronicznego zgłoszenia na stronie Organizatora - Szkoły Podstawowej  
w Trąbkach Wielkich (w zakładce: konkursy kuratoryjne ) do 9 października  2018r.  
Szkoła otrzyma potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia szkoły w ciągu 3 dni roboczych po 
upływie terminu zgłoszeń. Potwierdzenie jest również metodą sprawdzenia poprawności 
zapisu adresu kontaktowego ze szkołą. 

5. Eliminacje szkolne są zorganizowane przez Szkolną Komisję Konkursową (SKK) 
powołaną przez dyrektora szkoły. Zasady przebiegu eliminacji szkolnych: 

 
a)  Uczniowie rozwiązują test składający się z zadań zamkniętych i otwartych krótkiej  

i dłuższej odpowiedzi. Test (jeden egzemplarz do powielenia) zostanie przesłany na 
podany w karcie zgłoszenia szkoły bezpieczny adres poczty elektronicznej dyrektora 
szkoły lub przewodniczącej SKK najpóźniej w przeddzień terminu  eliminacji szkolnych. 

b) Wszyscy  uczestnicy eliminacji szkolnych rozwiązują test jednocześnie w czasie 
określonym przez autorów testu, a nie dłuższym niż 90’. 

c) Szkolne Komisje Konkursowe, po przeprowadzeniu konkursu i sprawdzeniu prac 
uczniowskich sporządzają protokół (załącznik nr 4 do Ramowego regulaminu) ze 
stopnia szkolnego konkursu przedmiotowego. W przypadku gdy żaden z uczniów szkoły 
nie osiągnął wymaganych 70% punktów kwalifikujących go do stopnia rejonowego, SKK 
jest zobowiązana również do przesłania ww. protokołu do przewodniczącego RKK 
zawierającego informację o liczbie uczniów, którzy przystąpili do konkursu.  

d) Przewodniczący SKK przekazują Przewodniczącemu Rejonowej Komisji Konkursowej 
(RKK), w ciągu 3 dni roboczych, licząc od dnia następującego po dniu przeprowadzenia 
konkursu, poprzez dyrektora szkoły, protokół posiedzenia SKK, sprawdzone prace 
uczniów oraz „Karty zgłoszenia ucznia do konkursu” tych uczniów, którzy uzyskali 
liczbę punktów kwalifikujących ich do kolejnego stopnia konkursu. Kopie protokołu 
przesłanego do RKK, SKK pozostawia w swojej dokumentacji. 

e) Przewodniczący SKK przesyła  protokół  pocztą elektroniczną na adres 
przewodniczącej RKK, a testy uczniów zakwalifikowanych do stopnia rejonowego na 
adres Rejonowej Komisji Konkursowej niezwłocznie, najpóźniej do 28 listopada  2018r. 
(Adresy 10 komisji rejonowych wraz z nazwiskami przewodniczących RKK   
w załączeniu).                                                                          

 

6. Rejonowa Komisja Konkursu języka polskiego po zweryfikowaniu prac uczniowskich 
kwalifikuje do II stopnia  eliminacji uczniów (70% punktów możliwych do zdobycia) na 



Załącznik nr 11 do Zarządzenia nr 57/2018 Pomorskiego Kuratora Oświaty  

 

podstawie protokołu z odbytych eliminacji szkolnych oraz wyników dołączonych testów 
uczniów kwalifikowanych przez SKK. 

7. Rejonowa Komisja Konkursowa (RKK) ustala listę uczestników II stopnia konkursu  
i umieszcza ją na stronie internetowej szkoły będącej siedzibą stopnia rejonowego 
Konkursu języka polskiego najpóźniej  10 grudnia  2018 r.  

8.  Po upływie wyznaczonego terminu nie ulega zmianom  lista uczestników stopnia 
rejonowego . 

9. Wykaz komisji rejonowych Konkursu języka polskiego dla uczniów gimnazjum  
i oddziałów gimnazjalnych województwa pomorskiego: 

Lp. Rejon obejmuje Nazwa i adres szkoły Imię i nazwisko 
przewodniczącej RKK 

Adres internetowy 
strony szkolnej – 
siedziby RKK 

1. M. Gdańsk 
gimnazja    
nr: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 
33, 38, 48, powiat 
kartuski 

Gimnazjum nr 27 (Szkoła 
Podstawowa nr 1) 
w Gdańsku – Morenie,  
ul. P. Gojawiczyńskiej 10 

Tel: 58-341-01-67 

Elżbieta Kowalik  
58-345-82-78 

e-mail: 
ela.kowalik27@gmail.com  

www.gim27gdansk.edu.pl  
  

2. M. Gdańsk  
(gimnazja nr: 
1,12,13,14,15,16,
17,18,19, 20, 21, 
23,24, 25, 26,30, 
31, 33, 34; gim. 
niepubliczne 

Gimnazjum nr 13  
w Gdańsku,  
ul. Krasickiego 10 

Tel: 58-342-92-83 

 Izabela Tomczak-Pytka 

58-342-92-83 

e-mail:  
zsoiz1.gda@wp.pl  
 
 
 

www.zsoiz1.gdansk.ids.pl  

3. Gdynia  - Sopot Gimnazjum nr 24 (ZSO nr 
1) w Gdyni,  
ul. Legionów 27 

58- 622-18-33 

 

Brygida Maciejewska 

58- 622-18-33 

e-mail: 
brygida.maciejewska@g
mail.com  

www.lo3.gdynia.pl  

4. Powiat: 
wejherowski; 
Rumia, Reda 

Zespół Szkół nr 3  
w Wejherowie  
84-200 Wejherowo,  
ul. Nanicka 22, 
tel. (58) 672-17-15, fax 
672 78 51 

Danuta Czernewska 

(58) 672-17-15 

zs3@zs3.edu.pl 

www.zs3.edu.pl 

5. Miasto Słupsk, 
powiaty: słupski 
ziemski, lęborski 

Szkoła Podstawowa  
nr 4  w Słupsku  
ul. Leszczyńskiego 17 

59-845-70-66 

Beata Moćko 

59-845-70-66 

e-mail: sp4slupsk@wp.pl  

www.sp4slupsk.pl  

6. Powiaty: 
kościerski, 
bytowski 

Gimnazjum nr 1  (Szkoła 
Podstawowa nr 6)               
w Kościerzynie 

ul. M. Skłodowskiej-Curie 
19 

58-686-34-34 

Alicja Kosznik  
58-686-34-34 

e-mail: 
zsp1@koscierzyna.gda.pl 

www.sp6koscierzyna.pl 
 

7. Powiaty: 
starogardzki, 
tczewski, gdański 
ziemski 

Szkoła Podstawowa nr 1 
(Gimnazjum nr 3) w 
Starogardzie Gd.  
ul. 2.Pułku Szwoleżerów 
Rokitniańskich 4  
58-562-96-09 

Aleksandra Stańczyk 

pg3_starogard.gd@wp.pl 
 

www.pg3starogard.pl 

8. Powiaty: 
malborski, 
nowodworski 

Szkoła Podstawowa nr 5 
w Malborku 

ul. Wybickiego 32 

55-272-24-68 

Alicja Świca 

sekretariat e-mail: 
piataszek@wp.pl  

www.sp5-malbork.abc.pl  

9. Powiaty: 
kwidzyński, 

Gimnazjum nr 3                 
w Kwidzynie 

Katarzyna Stanikowska  
55-279-39-45 

www.gim3.kwidzyn.pl  

mailto:ela.kowalik27@gmail.com
http://www.gim27gdansk.edu.pl/
mailto:zsoiz1.gda@wp.pl
http://www.zsoiz1.gdansk.ids.pl/
mailto:brygida.maciejewska@gmail.com
mailto:brygida.maciejewska@gmail.com
http://www.lo3.gdynia.pl/
mailto:zs3@zs3.edu.pl
http://www.zs3.edu.pl/
mailto:sp4slupsk@wp.pl
http://www.sp4slupsk.pl/
mailto:zsp1@koscierzyna.gda.pl
http://www.sp6koscierzyna.pl/
mailto:piataszek@wp.pl
http://www.sp5-malbork.abc.pl/
http://www.gim3.kwidzyn.pl/
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sztumski ul. Kamienna 18 

55-279-39-45 

e-mail: 
trojka@gim3.kwidzyn.pl  

10. Powiaty: 
chojnicki, 
człuchowski 

Szkoła Podstawowa nr 1 
w Chojnicach, 
ul. 31-ego Stycznia 21/23 

52-397-50-39 

Maria Michalak-Kimel 
52-397-50-39 

e-mail: 
mmichalak.kimel@gmail.c
om  

www.sp1chojnice.szkolna
strona.pl  

 
 
III. Organizacja i przebieg eliminacji rejonowych. 

1. Eliminacje rejonowe są jednostopniowe. Uczestnicy rozwiązują zadania testowe           
 z zakresu:  
a) odbioru wypowiedzi i wykorzystania zawartych w nich informacji; 
b) analizy i interpretacji tekstów kultury; 
c) tworzenia wypowiedzi. 

2. Testy konkursowe zostaną przesłane Pocztexem do szkół- siedzib RKK najpóźniej  
w przeddzień terminu stopnia rejonowego 

3. Prace uczestników eliminacji rejonowych są obowiązkowo kodowane, ich 
rozkodowanie następuje po sprawdzeniu wszystkich zadań testowych. 

4. Przewodnicząca RKK wraz z członkami komisji weryfikuje prace uczestników, którzy 
osiągnęli wynik graniczący z liczbą punktów kwalifikujących do stopnia 
wojewódzkiego. 

5. Przewodnicząca RKK przesyła protokół (załącznik nr 5 Ramowego regulaminu) 
przebiegu Konkursu języka polskiego dla uczniów gimnazjum pocztą 
elektroniczną na adres przewodniczącej WKK: j.polski_gim@gmail.com ),  
a najpóźniej do 16 stycznia 2019r. protokół w wersji papierowej do siedziby WKK 
oraz karty zgłoszenia uczniów do konkursu wraz ze sprawdzonymi, rozkodowanymi 
pracami wszystkich uczestników na adres: 
 

Szkoła Podstawowa im. Kunegundy Pawłowskiej 
83 – 034 Trąbki Wielkie 

ul. Sportowa 19 
 

                             z dopiskiem: Konkurs języka polskiego (G) 
 

6. Decyzję o zakwalifikowaniu uczniów do eliminacji wojewódzkich podejmuje WKK  
na podstawie weryfikacji wyników eliminacji rejonowych. 

7. Po ogłoszeniu przez WKK listy uczestników etapu wojewódzkiego RKK może 
informować zainteresowanych o liczbie zdobytych punktów w etapie rejonowym. 

8. Wykaz  lektur do etapu rejonowego: 

1. Biblia – Hymn św. Pawła o miłości; jedna przypowieść ewangeliczna  
do wyboru. 

2. Mitologia – wybrane mity według J. Parandowskiego, w tym o Ikarze, Syzyfie, 
Heraklesie, Prometeuszu. 

3. Jan Kochanowski, Fraszki  – wybór czterech fraszek i Treny (V, VII, VIII). 

4. Ignacy Krasicki, Bajki – wybór, np. Rybka mała i szczupak, Wół i mrówki, Lew 
i zwierzęta, Człowiek i zdrowie, Malarze, Przyjaciele. 

5. Adam Mickiewicz, Ballady i romanse – Lilije, Świtezianka, Świteź 
6. Adam Mickiewicz, Dziady cz. II.  
7. Henryk Sienkiewicz, wybór powieści historycznej (Quo vadis, Krzyżacy, 

Ogniem i mieczem) 
8. Wybór poezji XX wieku – co najmniej po jednym utworze każdego  

z autorów: Maria Pawlikowska – Jasnorzewska, Kazimierz Wierzyński, 
Konstanty Ildefons Gałczyński, Wisława Szymborska, Czesław Miłosz, 
Zbigniew Herbert. 

mailto:trojka@gim3.kwidzyn.pl
mailto:mmichalak.kimel@gmail.com
mailto:mmichalak.kimel@gmail.com
http://www.sp1chojnice.szkolnastrona.pl/
http://www.sp1chojnice.szkolnastrona.pl/
mailto:j.polski_gim@gmail.com
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IV. Organizacja i przebieg eliminacji wojewódzkich. 
 

1. Przewodnicząca WKK umieszcza na stronie Szkoły Podstawowej im. Kunegundy 
Pawłowskiej w Trąbkach Wielkich www.gimnazjum-trabki.szkolna.net   listę osób 
zakwalifikowanych do III stopnia konkursu najpóźniej 25 stycznia 2019 r.  

2. Eliminacje wojewódzkie są jednostopniowe. Uczestnicy rozwiązują zadania testowe  
z zakresu:  
d) odbioru wypowiedzi i wykorzystania zawartych w nich informacji; 
e) analizy i interpretacji tekstów kultury; 
f) tworzenia wypowiedzi. 
g) znajomości lektur wyznaczonych do etapu wojewódzkiego. 

3. WKK ustala listę laureatów i finalistów Konkursu, sporządza protokół i przekazuje 
Pomorskiemu Kuratorowi Oświaty do zatwierdzenia. 

4. Ogłoszenie listy laureatów nastąpi po zatwierdzeniu jej przez Pomorskiego Kuratora 
Oświaty (pkt VI 15. Regulaminu ramowego). 

5. Lista laureatów w kolejności alfabetycznej zostanie umieszczona na stronie 
www.gimnazjum-trabki.szkolna.net  

 
V. Zakres wymagań na eliminacje szkolne, rejonowe i wojewódzkie Konkursu języka 

polskiego dla uczniów gimnazjów. 
      Podstawa programowa przedmiotu język polski III etap edukacyjny ( Dz.U. 

z 2012r. poz.977, Załącznik nr 4). 
 
VI.  Wykaz  lektur do etapu wojewódzkiego: 

 
1. Sławomir Mrożek, opowiadania – wybór, np. Artysta, Słoń, Śpiąca królewna, 

Kapturek.  
2. Bolesław Prus Faraon 
3. Ryszard Kapuściński Cesarz. 
4. William Szekspir Romeo i Julia 
5. Ken Kesey Lot nad kukułczym gniazdem 
6. Anne Frank Dziennik. 
7. Paweł Huelle ze zbioru – Opowiadania na czas przeprowadzki: Stół lub Winniczki, 

kałuże, deszcz.... 
8. Olga Tokarczuk Prawiek i inne czasy. 
9. Andrzej Pilipiuk, tytułowe opowiadanie z tomu: Litr ciekłego ołowiu lub „2856 kroków”. 
10. Powieść o dorastaniu: Dorota Terakowska Poczwarka. 

VII. Literatura pomocnicza dla nauczycieli przygotowujących uczniów   do konkursu: 
1.Arends R., Uczymy się nauczać, Warszawa 1994 
2.Przewodnik po metodach aktywizujących. Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie, Kielce 

2000 
3. Harmin M., Duch klasy. Jak motywować uczniów do nauki? Warszawa 2004 
4.Niemierko B., Między oceną szkolna i dydaktyką. Bliżej dydaktyki. Warszawa 1997  
5.Bropchy J., Motywowanie uczniów do nauki, Warszawa 2002  
6.Taraszkiewicz M., Jak uczyć lepiej, Warszawa 2002r 

 
VIII. Tryb odwołań od decyzji Komisji Konkursowych. 

1. Uczestnicy, ich rodzice (prawni  opiekunowie) oraz nauczyciele przygotowujący 
uczniów do konkursu mają prawo wglądu do prac konkursowych ocenionych przez 
komisje poszczególnych stopni w terminie do 3 dni roboczych od ogłoszenia 
wyników, w czasie uzgodnionym z przewodniczącym odpowiedniego stopnia. Prośbę 
o wgląd należy przedłożyć następnego dnia roboczego po ogłoszeniu wyników. 
Prośbę o wgląd do prac uczestników stopnia szkolnego przedkłada się 

http://www.gimnazjum-trabki.szkolna.net/
http://www.gimnazjum-trabki.szkolna.net/
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przewodniczącemu SKK. Prośbę o wgląd do prac uczestników stopnia rejonowego  
i wojewódzkiego przedkłada się przewodniczącemu WKK, wgląd do prac uczestników 
stopnia rejonowego i wojewódzkiego następuje w siedzibie WKK, w obecności osoby 
wyznaczonej przez organizatora konkursu. 

2. Ustala się następujące zasady wnoszenia przez uczestników konkursów zastrzeżeń  
w zakresie sprawdzania i oceniania prac: 

1) zastrzeżenie w zakresie sprawdzania i oceniania prac może wnieść pisemnie lub 
elektronicznie uczeń za pośrednictwem rodziców (prawnych opiekunów) lub jego 
rodzice (opiekunowie prawni): 

a. po stopniu szkolnym - do komisji rejonowej. Zastrzeżenie rozpatruje zespół 
powołany przez przewodniczącego RKK. Decyzja zespołu jest ostateczna, 

b. po stopniu rejonowym - do komisji wojewódzkiej. Zastrzeżenie rozpatruje zespół 
powołany przez przewodniczącego WKK. Decyzja zespołu jest ostateczna, 

c. po stopniu wojewódzkim - do Wojewódzkiego Koordynatora ds. Konkursów. 
Zastrzeżenie rozpatruje zespół odwoławczy powołany przez Pomorskiego 
Kuratora Oświaty w następującym składzie: Wojewódzki Koordynator ds. 
Konkursów, inny wizytator Kuratorium Oświaty, przewodniczący WKK oraz 2 
nauczycieli danego przedmiotu niebędących członkami WKK.  Decyzja zespołu 
jest ostateczna. Zespół rozpatruje zastrzeżenia wniesione do konkretnych 
punktów pracy konkursowej, a nie dokonuje ponownej weryfikacji całej pracy. 

1. Zastrzeżenia mogą być wniesione w terminie 3 dni roboczych, licząc od następnego dnia, 
od ogłoszenia wyników po poszczególnych stopniach konkursów. 

2. Zastrzeżenia winny być rozpatrzone w terminie 10 dni roboczych, licząc od dnia 
wniesienia odwołania. 

      Przewodnicząca Komisji Wojewódzkiej 
              Konkursu Języka Polskiego 
                   Anna Konkolewska 

 


