II MINIOLIMPIADA JĘZYKA POLSKIEGO
NA LITWIE
DLA UCZNIÓW KLAS VIII
17-18 kwietnia 2013 r.

Oto dom mój: cztery ściany wiersza
W mojej pięknej ojczyźnie-polszczyźnie
Julian Tuwim

REGULAMIN
Organizatorami II Miniolimpiady jest Stowarzyszenie Polonistów na Litwie oraz Gimnazjum im. Jana Pawła
II w Wilnie (ul. V. Druskio 11).
I. Cele Miniolimpiady
krzewienie wiedzy o języku ojczystym, literaturze i kulturze polskiej;
wdrażanie uczniów do samokształcenia i motywowanie do poszerzania wiedzy z zakresu języka
polskiego;
promowanie uczniów uzdolnionych humanistycznie.
II. Warunki uczestnictwa
1. Uczestnikami Miniolimpiady mogą być wyłącznie uczniowie klas ósmych.
2. Na zadania Miniolimpiady składają się dwie części:
test sprawdzający wiedzę i umiejętności z języka polskiego
pisemna praca twórcza.
3. Łączny czas wykonywania zadań: 120 minut (bez przerwy).
4. Forma, zakres wiedzy i umiejętności, którymi powinni wykazać się uczestnicy, są zgodne z
wymaganiami programu klas 5-8 i obejmują następujące dziedziny:
wiedza o literaturze i kulturze polskiej;
wiedza o języku polskim;
czytanie tekstu ze zrozumieniem;
tworzenie tekstu pisanego.
5. Organizatorzy nie zwracają prac po zakończeniu Miniolimpiady. Zastrzegają sobie prawo do
wykorzystania prac lub ich fragmentów w celach badawczych, reprezentacyjnych, jako materiał
ilustrujący itp. W przypadku publikacji prac uczniowskich zastrzegają sobie prawo do ich skracania i
redagowania.
6. Dokumentacja i inne materiały pomocnicze będą przechowywane w siedzibie Stowarzyszenia
Polonistów na Litwie.
7. Udział w Miniolimpiadzie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

III. Rejestracja
1. Instytucje, delegujące uczniów do udziału w Miniolimpiadzie:
m. Wilno – każda szkoła typuje po 1-2 przedstawicieli;
od rej. wileńskiego – Wydział Oświaty zgłasza nie więcej niż 15 osób;
od rej. solecznickiego – Wydział Oświaty zgłasza nie więcej niż 10 osób;
od rej. trockiego – Wydział Oświaty zgłasza 5-6 osób;
od rej. święciańskiego – Wydział Oświaty zgłasza 2-3 osoby.
2. Instytucja, delegująca uczniów na Miniolimpiadę, powinna przesłać zgłoszenie w formie elektronicznej
do dnia 8 kwietnia 2013 r. na adres e-mail: rastine@jonopauliausgimnazija.vilnius.lm.lt
3. W zgłoszeniu należy wskazać:
imię, nazwisko ucznia;
szkołę;
imię, nazwisko nauczyciela przygotowującego ucznia, tel. kontaktowy i adres e-mail.

PROGRAM
17 kwietnia

Dla uczniów

Dla nauczycieli

9.00-9.30

Rejestracja uczestników

9.30-10.00

Otwarcie olimpiady

10.00-12.00

Test
Pisemna praca twórcza

Seminarium dla polonistów:
Czytanie (poza)lekcyjne, czyli co i jak
czytać w szkole podstawowej.

Seminarium poprowadzą:
D. Szejnicka (Centrum Rozwoju
Edukacji)
J. Szczygłowska (Szkoła Średnia
im. J. I. Kraszewskiego)
12.00-12.30
18 kwietnia
14.00

Obiad

Kawa

Uroczyste zakończenie olimpiady
Wręczenie nagród
w
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
(ul. V. Druskio11)

