VIII MINIOLIMPIADA JĘZYKA
POLSKIEGO
NA LITWIE
DLA UCZNIÓW KLAS VIII

10 maja 2019 r.

A może wokół człowieka stale dzieją się rzeczy niezwykłe, lecz on ich nie widzi,
zajęty swoimi ludzkimi sprawami?
D. Terakowska (1938-2004)
REGULAMIN
Organizatorami VIII Miniolimpiady jest Stowarzyszenie Polonistów na Litwie oraz Gimnazjum im.
Michała Balińskiego w Jaszunach (ul. M. Balińskiego 16, LT-17249 Jaszuny, r. Solecznicki)
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 26 kwietnia 2019 r. na e-mail: balinskio.gimnazija@etanetas.lt, tel. + 370
380 35118
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

10 maja
8.30 - 9.00

Dla nauczycieli
Rejestracja uczestników

9.00 – 9.30
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

Otwarcie olimpiady
Seminarium dla polonistów: Strategie OK w edukacji
polonistycznej na przykładzie powieści D.
Terakowskiej „Córka czarownic”. Seminarium
poprowadzą: Alicja Rosowska, polonistka ze Szkoły
Podstawowej w Kiwiszkach i Janina Snarska,
polonistka z Gimnazjum im. E. Orzeszkowej w Białej
Wace.
Kawa dla nauczycieli

Wycieczka krajoznawcza oraz zajęcia edukacyjne dla uczniów i ich opiekunów.

Uroczyste zakończenie olimpiady i wręczenie nagród w Gimnazjum im. Michała Balińskiego
w Jaszunach (ul. M. Balińskiego 16, LT-17249 Jaszuny, r. Solecznicki)

