VII MINIOLIMPIADA JĘZYKA
POLSKIEGO
NA LITWIE
DLA UCZNIÓW KLAS VIII

9 maja 2018 r.

Przeszkody nie liczą się - są przecież po to, by je pokonywać.
Adam Bahdaj (1918 - 1985)
REGULAMIN
Organizatorami VII Miniolimpiady jest Stowarzyszenie Polonistów na Litwie oraz Szkoła Podstawowa w
Kiwiszkach (Mokyklos g. 5, Dobromislės k., LT-13133 Vilniaus r.)
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 (60 min.)
 pisemna praca twórcza (90 min.)
3. Forma, zakres wiedzy i umiejętności, którymi powinni wykazać się uczestnicy, są zgodne z
wymaganiami podstawy programowej klas 5-8 i obejmują następujące dziedziny:
 wiedza o literaturze i kulturze polskiej;
 wiedza o języku polskim;
 czytanie tekstu ze zrozumieniem;
 tworzenie tekstu pisanego.
4. 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.
5. Dokumentacja i inne materiały pomocnicze będą przechowywane w siedzibie Stowarzyszenia
Polonistów na Litwie do następnego roku kalendarzowego.
6. Udział w Miniolimpiadzie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

III. Rejestracja
7. Instytucje, delegujące uczniów do udziału w Miniolimpiadzie:
 m. Wilno: szkoły, w których jest jedna lub dwie równoległe klasy ósme, typują po 1-2
przedstawicieli, natomiast szkoły, w których na poziomie klas ósmych jest więcej niż dwa
komplety klas, typują do 4 osób.
 rej. wileński: Wydział Oświaty zgłasza nie więcej niż 17 osób;
 rej. solecznicki: Wydział Oświaty zgłasza nie więcej niż 12 osób;
 rej. trocki: Wydział Oświaty zgłasza 5-6 osób;
 rej. święciański: Gimnazjum „Žeimenos” w Podbrodziu zgłasza 2 osoby.
8. Instytucja, delegująca uczniów na Miniolimpiadę, powinna przesłać zgłoszenie w formie
elektronicznej do dnia 25 kwietnia 2018 r. na e-mail: pagrindine@kyviskes.vilniausr.lm.lt ,
tel. (8-5) 2494010.
9. W zgłoszeniu należy wskazać:
 imię, nazwisko ucznia w języku polskim;
 imię, nazwisko ucznia w wersji oficjalnej zgodnie z dokumentem tożsamości;
 pełną nazwę szkoły;
 imię, nazwisko nauczyciela przygotowującego ucznia (w języku polskim i w wersji
oficjalnej zgodnie z dokumentem tożsamości), tel. kontaktowy i adres e-mail.

PROGRAM
Dla uczniów

9 maja

Dla nauczycieli

8.30 - 9.00

Rejestracja uczestników

9.00 – 9.30

Otwarcie olimpiady

9.30 – 12.15




12.15 –13.00
13.00

16.00 –17.00

Test 9.30 – 10.30
Pisemna praca twórcza
10.45 – 12.15

Obiad dla uczniów



Seminarium dla polonistów:
Temat: Propozycje

metodyczne pracy z przygodową
literaturą dla młodzieży na przykładzie powieści
Adama Bahdaja „Wakacje z duchami”.
Poprowadzą: dr Krystyna Syrnicka (Litewski
Uniwersytet Edukologiczny), nauczycielki języka
polskiego Olga Wołkowicka i Alina Savanavičienė
(Szkoła Podstawowa im. Czesława Miłosza w
Pakienie)
Kawa dla nauczycieli

Przedstawienie szkolnego teatrzyku cieni
Zajęcia edukacyjne

Uroczyste zakończenie olimpiady i wręczenie nagród w Szkole Podstawowej w Kiwiszkach
(Mokyklos g. 5, Dobromislės k., Vilniaus r.)

