ZAŁĄCZNIK NR 1
Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury
Ustalenia dotyczące wszystkich trzech etapów konkursu:
Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności uczestników: forma testowa:
zadania zamknięte (jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru, na dobieranie, prawda
/fałsz, z luką),
2. zadania otwarte krótkiej odpowiedzi, sprawdzające znajomość lektur konkursowych,
3. krótkie formy wypowiedzi (patrz sprawdzane umiejętności pkt VI, 2d),
4. wypowiedzi dłuższe (patrz sprawdzane umiejętności pkt VI, 2d).
II.
Uczestnik konkursu na każdym etapie powinien wykazać się wiadomościami i umiejętnościami
określonymi w podstawie programowej języka polskiego dla III etapu edukacyjnego (czyli dla
uczniów dotychczasowych gimnazjów) oraz wykraczającymi poza tę podstawę programową.
III.
W każdym etapie konkursu uczestnika obowiązuje znajomość kontekstów historycznych,
biograficznych, kulturowych i filozoficznych umożliwiających interpretowanie wskazanych lektur.
IV.
Uczestnicy etapu szkolnego, rejonowego i wojewódzkiego zobowiązani są znać teksty literackie
wskazane w wykazie lektur konkursowych.
V.
Ponadto w każdym etapie konkursu obowiązują:
a) zasady poprawności ortograficzno-interpunkcyjnej zgodne z Nowym słownikiem ortograficznym
pod red. Edwarda Polańskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996 i wydania kolejne);
b) zasady poprawności językowej zgodne z Nowym słownikiem poprawnej polszczyzny pod red.
Andrzeja Markowskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999 i wydania kolejne) oraz
z Uniwersalnym słownikiem języka polskiego pod red. Stanisława Dubisza. T.1-4. (Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2003 i wydania kolejne);
c) zasady poprawności literacko-teoretycznej zgodne ze Słownikiem terminów literackich pod red.
Janusza Sławińskiego (Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1988 i wydania kolejne).
VI.
Sprawdzane umiejętności:
1. w zakresie czytania ze zrozumieniem tekstów literackich i tekstów innego typu uczestnik
powinien wykazać się umiejętnościami:
a) wyszukiwania w wypowiedzi potrzebnych informacji oraz cytowania odpowiednich
fragmentów,
b) poddawania refleksji uniwersalnych wartości humanistycznych,
c) odróżniania faktów od opinii,
d) samodzielnego odczytywania sensu dosłownego i ukrytego w utworach literackich,
e) wnioskowania o przyczynach zachowań bohaterów,
f) rozpoznawania i nazywania postaw i wartości;
g) rozpoznawania emocjonalnego i perswazyjnego charakteru wypowiedzi oraz intencji
wypowiedzi (aprobata, dezaprobata, negacja, prowokacja);
h) dostrzegania przejawów agresji i manipulacji w wypowiedziach.
2. w zakresie redagowania tekstów uczestnik powinien wykazać się umiejętnościami:
a) prezentowania stanowiska (opinia, teza, hipoteza),
b) argumentowania (argumenty i kontrargumenty, hierarchizacja argumentów),
c) wnioskowania,
d) tworzenia tekstu poprawnego pod względem językowym, stylistycznym,
ortograficznym i interpunkcyjnym w formie krótszej (dedykacja, list motywacyjny,
plan, podanie, ogłoszenie, zaproszenie, streszczenie) oraz dłuższej (charakterystyka,
opis przeżyć wewnętrznych, opowiadanie, pamiętnik, rozprawka, list otwarty,
przemówienie),
e) stosowania zasad organizacji tekstu.
I.

1.

Ustalenia dotyczące poszczególnych etapów konkursu:
Tematyka lektur konkursowych: „Wolność fascynuje i napawa lękiem, dlatego zmusza, by nasza
postawa wobec niej nie była nieokreślona”.
I. Pierwszy etap konkursu
1.
Wymagane umiejętności i treści kształcenia. Uczeń:
a) czerpie dodatkowe informacje z przypisu;
b) wykorzystuje wiedzę z nauki o literaturze: zna i stosuje pojęcia związane z analizą
tekstu literackiego; wyróżnia w utworze obrazy poetyckie; nazywa użyte w utworze
lirycznym środki stylistyczne; rozpoznaje różne systemy wersyfikacyjne; rozpoznaje
odmiany gatunkowe literatury popularnej (szczególnie fantastycznej), zna i rozumie
pojęcia związane z tragedią antyczną, m.in. pojęcie tragizmu oraz omawia budowę
i cechy tragedii antycznej; rozpoznaje i omawia wzorce osobowe w utworze literackim;
c) stosuje związki frazeologiczne związane z liczbami;
d) wykorzystuje wiedzę z nauki o języku: rozróżnia rodzaje zdań złożonych współrzędnie
i podrzędnie; rozpoznaje temat słowotwórczy i formant; wskazuje oboczności
w podstawie słowotwórczej; stosuje zasady akcentowania w języku polskim (w tym:
odstępstwa od akcentu na przedostatnią sylabę); rozpoznaje w zdaniu przyimki
i wyrażenia przyimkowe; tworzy przyimki złożone; stosuje poprawne formy odmiany
liczebnika zbiorowego; rozpoznaje typy związków składniowych (zgody, rządu
i przynależności); zna i stosuje zasady ortografii, szczególnie zasady pisowni łącznej
i rozdzielnej przyimków złożonych i wyrażeń przyimkowych.
2.
Literatura dodatkowa:
- Leopold Staff, Uśmiechy godzin. W: Poezje. Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1986,
s. 104- 127.
- Edward Stachura, Piosenki. W: Poezja i proza. T. 1. Wiersze, poematy, piosenki, przekłady.
Czytelnik, Warszawa 1987, s. 199- 285.
- John Ronald Reuel Tolkien, Drużyna pierścienia. Przeł. M. Skibniewska. Muza S.A., Warszawa
2010.
- Jan Kochanowski, Odprawa posłów greckich. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1974.
II. Drugi etap konkursu
1. Wymagane umiejętności i treści kształcenia.
Jak w etapie pierwszym oraz dodatkowo:
uczeń:
a) przedstawia najistotniejsze treści w takim porządku, w jakim występują one w utworze;
b) wykorzystuje wiedzę z nauki o literaturze: wskazuje funkcje użytych w utworze
lirycznym środków stylistycznych; rozpoznaje style językowe (potoczny, urzędowy,
artystyczny i naukowy) i ich funkcje w tekście; omawia różne konstrukcje postaci
w utworze epickim; znajduje w tekstach kultury nawiązania do tradycyjnych wątków
literackich; wskazuje przykłady mieszania gatunków;
c) stosuje związki frazeologiczne związane z charakterem człowieka;
d) wykorzystuje wiedzę z nauki o języku: stosuje wykrzyknik jako część mowy w celu
wyrażenia emocji; stosuje wołacz w celu osiągnięcia efektów retorycznych; stosuje
poprawne formy stopniowania przymiotników i przysłówków; poprawnie stosuje

imiesłowowy równoważnik zdania i rozumie jego funkcje; rozpoznaje wyrazy poza
zdaniem i określa ich funkcje (np. różne typy wtrąceń, wykrzyknienia); rozpoznaje typy
skrótowców; dzieli wyraz na głoski i sylaby; zna i stosuje zasady interpunkcji,
szczególnie zasady użycia kropki w wyrazach skróconych.
2. Literatura dodatkowa:
- Czesław Miłosz, Świat. Poema naiwne. W: Wiersze. Świat. Poema naiwne. Głosy biednych ludzi.
Wydawnictwo Więź, Warszawa 2012.
- Michał Bajor, Do trzech cnót. Autor tekstu: Wojciech Kejne. Dostępne: www.tekstowo.pl.
- Eric-Emmanuel Schmitt, Dziecko Noego. Przekład B. Grzegorzewska. Wydawnictwo Znak,
Kraków 2005.
Dostępne: http://www.bsip.miastorybnik.pl/zsu/album/Noego.pdf
- Suzanne Collins, Igrzyska śmierci. Tł. Małgorzata Hesko-Kołodzińska i Piotr Budkiewicz. Media
Rodzina, Poznań 2012.
III. Trzeci etap konkursu
1. Wymagane umiejętności i treści kształcenia.
Jak w etapach poprzednich oraz dodatkowo:
uczeń:
e) wykorzystuje wiedzę z nauki o literaturze: nazywa różne sytuacje liryczne; rozpoznaje
intencje wypowiedzi; nazywa językowe środki perswazji i ich rolę w tekście; rozumie,
na czym polega paraboliczny charakter utworu; rozpoznaje czytany utwór jako powieść
historyczną; nazywa typy komizmu; rozpoznaje różne typy archaizmów i ich funkcje
w tekście;
a) stosuje związki frazeologiczne związane z aktem mówienia;
b) wykorzystuje wiedzę z nauki o języku: wprowadza do wypowiedzi partykuły,
rozumiejąc ich rolę w modyfikowaniu znaczenia składników wypowiedzi; stosuje
poprawne formy odmiany zaimków; dokonuje analizy wypowiedzeń wielokrotnie
złożonych; stosuje poprawne formy odmiany skrótowców; określa rodzaj rozbieżności
między mową a pismem (w tym: upodobnienia wewnątrzwyrazowe i międzywyrazowe,
w wygłosie, uproszczenia); zna i stosuje zasady ortografii, szczególnie zasady pisowni
łącznej i rozdzielnej różnych partykuł.
2. Literatura dodatkowa:
- Zbigniew Herbert, Pan Cogito. Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1993.
- Grażyna Łobaszewska, Piosenka o ludziach z duszą. Autor tekstu: Krzysztof Logan Tomaszewski.
Dostępne: www.tekstowo.pl.
- Henryk Sienkiewicz, Ogniem i mieczem. T. 1, 2. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa
1987.
- George Orwell, Folwark zwierzęcy. Przeł. B. Zborski. Muza S.A., Warszawa 2008.
 Dopuszcza się inne wydania lektur podanych w wykazie.
 Bibliografia poezji wskazanej w zestawie jest tylko przykładowa - wybrany zbiór może
znajdować się w antologiach różnych wydawnictw.

ZAŁĄCZNIK NR 2

Regionalny Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli
„WOM” w Częstochowie
al. Jana Pawła II 126/130
42-202 Częstochowa
Protokół
eliminacji szkolnych Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego
z Języka Polskiego
dla uczniów dotychczasowych gimnazjów woj. śląskiego
w roku szkolnym 2017/2018
Nazwa szkoły .................................................................................................................................
Adres i telefon ..................................................................................................................................
Adres internetowy ...........................................................................................................................
Gmina/Powiat ..................................................................................................................................
Wydział Nadzoru Edukacji/Delegatura Kuratorium Oświaty w .....................................................
/wybrać właściwy podmiot nadzorujący szkołę/.
Szkolna Komisja Konkursowa w składzie:
Lp.

imię i nazwisko nauczyciela

funkcja

miejsce pracy
wpisać ,w przypadku
nauczyciela zatrudnionego
w innej szkole

podpis

Przewodniczący
Członek
Członek

1
2
3

stwierdza, że:
1. pobranie zestawu konkursowego ze strony internetowej konkursów odbyło się zgodnie
z zasadami określonymi w § 18 Regulaminu Konkursu,
2. eliminacje szkolne Konkursu zostały przeprowadzone zgodnie z Regulaminem
zatwierdzonym przez Śląskiego Kuratora Oświaty.

Liczba uczniów biorących udział w konkursie .........................................................
Liczba uczniów, którzy osiągnęli 85 % i więcej punktów .........................................
Dodatkowe informacje o przebiegu Konkursu ...........................................................................
..........................................................................................................................................................

...........................
miejscowość, data

.........................................................................................
podpis Przewodniczącego Szkolnej Komisji Konkursowej

ZAŁĄCZNIK NR 2 A
Wykaz uczniów,
którzy osiągnęli 85 % i więcej punktów na etapie szkolnym
Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego
z Języka Polskiego
dla uczniów dotychczasowych gimnazjów woj. śląskiego
w roku szkolnym 2017/2018
imię i nazwisko ucznia
Lp.

(wg malejącej liczby
uzyskanych punktów)

data
urodzenia
ucznia

miejsce
urodzenia
ucznia

klasa

liczba
uzyskanych
punktów

ID szkoły

......................

.............................

................................

data

pieczątka szkoły

podpis Dyrektora szkoły

ZAŁĄCZNIK NR 3

Regionalny Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli
„WOM” w Częstochowie
al. Jana Pawła II 126/130
42-202 Częstochowa
Protokół
eliminacji rejonowych Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego
z Języka Polskiego
dla uczniów dotychczasowych gimnazjów woj. śląskiego
w roku szkolnym 2017/2018
Wojewódzka Komisja Konkursowa z siedzibą w ..................................................
Lp.

imię i nazwisko członka komisji
wojewódzkiej konkursu

1
2

funkcja

podpis

Koordynator etapu rejonowego

Członek

stwierdza, że eliminacje rejonowe Konkursu zostały przeprowadzone
z Regulaminem zatwierdzonym przez Śląskiego Kuratora Oświaty.

zgodnie

Liczba uczniów, którzy przystąpili do eliminacji rejonowych ....................................
Liczba uczniów uprawnionych do dostosowania warunków przebiegu Konkursu do indywidualnych potrzeb
psychofizycznych ucznia zgodnie z § 12 Regulaminu Konkursu .............
Liczba uczniów, którzy skorzystali z dostosowania warunków, o których mowa w § 12 Regulaminu Konkursu ........

Liczba uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego ...............................................
Wykaz uczestników eliminacji rejonowych należy opracować w tabeli sporządzonej w aplikacji
Excel zawierającej następujące kolumny:
Lp., kod ucznia, imię ucznia, nazwisko ucznia, data, miejsce urodzenia, klasa, liczba
uzyskanych punktów, imię nauczyciela, nazwisko nauczyciela, nazwa szkoły, miejscowość, kod
pocztowy, poczta, telefon, faks, e-mail, gmina, powiat, wydział/delegatura KO, imię i nazwisko
dyrektora szkoły.

...........................
miejscowość, data

.........................................................................................
podpis Przewodniczącego Komisji Konkursowej

ZAŁĄCZNIK NR 3 A

Wykaz uczestników
etapu rejonowego Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego
z Języka Polskiego
dla uczniów dotychczasowych gimnazjów woj. śląskiego
w roku szkolnym 2017/2018
zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego
(posortować według punktacji, począwszy od najwyższej liczby punktów)
Wykaz uczestników eliminacji rejonowych zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego należy
opracować w tabeli w aplikacji Excel zawierającej następujące kolumny:
Lp., kod ucznia, imię ucznia, nazwisko ucznia, data, miejsce urodzenia, klasa, liczba
uzyskanych punktów, imię nauczyciela, nazwisko nauczyciela, nazwa szkoły, miejscowość, kod
pocztowy, poczta, telefon, faks, e-mail, gmina, powiat, wydział/delegatura KO, imię i nazwisko
dyrektora szkoły.

...........................
miejscowość, data

.........................................................................................
podpis Przewodniczącego Komisji Konkursowej

ZAŁĄCZNIK NR 4

Kuratorium Oświaty
w Katowicach
ul. Powstańców 41 A
40-024 Katowice
Protokół
etapu wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego
z Języka Polskiego
dla uczniów dotychczasowych gimnazjów woj. śląskiego
w roku szkolnym 2017/2018
Wojewódzka Komisja Konkursowa w składzie:
Przewodniczący ................................................................................
Członkowie
1. ..............................................................................
2. ..............................................................................
3. ..............................................................................
4. ..............................................................................
5. ..............................................................................
6. ..............................................................................
7. ..............................................................................
8. ..............................................................................
9. ..............................................................................
10. ............................................................................
11. ............................................................................
stwierdza, że etap wojewódzki Konkursu Przedmiotowego z .Języka Polskiego. dla uczniów
dotychczasowych gimnazjów woj. śląskiego w roku szkolnym 2017/2018 został
przeprowadzony zgodnie z Regulaminem zatwierdzonym przez Śląskiego Kuratora
Oświaty.
Wykaz wszystkich uczestników etapu wojewódzkiego konkursu należy opracować w tabeli
sporządzonej w aplikacji Excel zawierającej następujące kolumny:
Lp., kod ucznia, imię ucznia, nazwisko ucznia, data, miejsce urodzenia, klasa, liczba
uzyskanych punktów, imię nauczyciela, nazwisko nauczyciela, nazwa szkoły, miejscowość, kod
pocztowy, poczta, telefon, faks, e-mail, gmina, powiat, wydział/delegatura KO, imię i nazwisko
dyrektora szkoły.
Liczba uczniów, którzy uzyskali tytuł laureata .........................................

Obserwator ...............................................
imię, nazwisko

................................
nazwa instytucji

..............................
podpis

..............................................

..........................................................

miejscowość, data

podpis Przewodniczącego
Wojewódzkiej Komisji Konkursowej

ZAŁĄCZNIK NR 4 A

Kuratorium Oświaty
w Katowicach
ul. Powstańców 41 A
40-024 Katowice
Lista laureatów
Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego
z Języka Polskiego
dla uczniów dotychczasowych gimnazjów woj. śląskiego
w roku szkolnym 2017/2018
Wojewódzka Komisja Konkursowa w składzie:
Przewodniczący ................................................................................
Członkowie
1. ..............................................................................
2. ..............................................................................
3. ..............................................................................
4. ..............................................................................
5. ..............................................................................
6. ..............................................................................
7. ..............................................................................
8. ..............................................................................
9. ..............................................................................
10. ............................................................................
11. ............................................................................
stwierdza, że laureatami Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego
dla uczniów dotychczasowych gimnazjów woj. śląskiego w roku szkolnym 2017/2018 zostali
następujący uczniowie:
Wykaz laureatów konkursu należy opracować w tabeli sporządzonej w aplikacji Excel
zawierającej następujące kolumny:
Lp., kod ucznia, imię ucznia, nazwisko ucznia, data, miejsce urodzenia, klasa, liczba
uzyskanych punktów, imię nauczyciela, nazwisko nauczyciela, nazwa szkoły, miejscowość, kod
pocztowy, poczta, telefon, faks, e-mail, gmina, powiat, wydział/delegatura KO, imię i nazwisko
dyrektora szkoły.
Ogólna liczba laureatów wynosi .......................

..............................................

..........................................................

miejscowość, data

podpis Przewodniczącego
Wojewódzkiej Komisji Konkursowej

ZAŁĄCZNIK NR 4 B

Kuratorium Oświaty
w Katowicach
ul. Powstańców 41 A
40-024 Katowice
Lista finalistów
Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego
z Języka Polskiego
dla uczniów dotychczasowych gimnazjów woj. śląskiego
w roku szkolnym 2017/2018
Wojewódzka Komisja Konkursowa w składzie:
Przewodniczący ................................................................................
Członkowie
1. ..............................................................................
2. ..............................................................................
3. ..............................................................................
4. ..............................................................................
5. ..............................................................................
6. ..............................................................................
7. ..............................................................................
8. ..............................................................................
9. ..............................................................................
10. ............................................................................
11. ...........................................................................
stwierdza, że finalistami Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego dla uczniów
dotychczasowych gimnazjów woj. śląskiego w roku szkolnym 2017/2018 zostali następujący
uczniowie:
Wykaz finalistów konkursu należy opracować w tabeli sporządzonej w aplikacji Excel
zawierającej następujące kolumny:
Lp., kod ucznia, imię ucznia, nazwisko ucznia, data, miejsce urodzenia, klasa, liczba
uzyskanych punktów, imię nauczyciela, nazwisko nauczyciela, nazwa szkoły, miejscowość, kod
pocztowy, poczta, telefon, faks, e-mail, gmina, powiat, wydział/delegatura KO, imię i nazwisko
dyrektora szkoły.
Ogólna liczba finalistów wynosi .......................

......................

...........................................

miejscowość, data

podpis Przewodniczącego
Wojewódzkiej Komisji Konkursowej

ZAŁĄCZNIK NR 5
KARTA UCZESTNIKA KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO

1

Każdy uczestnik II i III etapu powinien posiadać kartę do kodowania opracowaną komputerowo. Dyrektor szkoły
odpowiada za przygotowanie karty zgodnie z załączonym wzorem.

1. Nazwisko ucznia
2. Imię ucznia
3. Data i miejsce urodzenia ucznia
4. Imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów:


Matka/prawny opiekun



Ojciec/prawny opiekun

5. Pełna nazwa szkoły
6. Klasa
7. Adres szkoły
8. Powiat
9. Gmina
10. Nr tel. szkoły, e-mail szkoły

e-mail:

11. Wydział/Delegatura Kuratorium Oświaty,
na terenie której znajduje się szkoła
12. Imię i nazwisko, stopień naukowy2 osoby
przygotowującej ucznia do Konkursu
13. Numer kodowy wypełnia członek Komisji
Konkursowej w dniu Konkursu
………………………..
data

………………………………..
podpis i pieczątka Dyrektora Szkoły

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922):
a) administratorem danych osobowych uczestników konkursu, zawartych w karcie do kodowania, jest Kuratorium Oświaty w Katowicach,
ul. Powstańców 41A
b) dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w związku z organizacją konkursu
c) uczestnik konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawy
d) obowiązek podania danych osobowych przez uczestników konkursu wynika z § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. nr 13, poz.125
z późn. zm.)

ZGODA NA PUBLIKACJĘ WYNIKÓW
Wyrażam zgodę3 na przetwarzanie danych osobowych i publikację wyników konkursu mojego dziecka na stronach
internetowych Organizatorów i Kuratorium Oświaty, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
………………………..
data

……………………………………………………………..
imię, nazwisko rodzica/prawnego opiekuna

………………………………..
podpis

BRAK ZGODY NA PUBLIKACJĘ WYNIKÓW
Wyrażam zgodę3 na przetwarzanie danych osobowych i nie wyrażam zgody4 na publikację wyników konkursu mojego
dziecka na stronach internetowych Organizatorów i Kuratorium Oświaty, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 922)
………………………..
data
1

……………………………………………………………..
imię, nazwisko rodzica/prawnego opiekuna

………………………………..
podpis

WZÓR – PROSZĘ WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO
wpisać tylko w przypadku posiadania stopnia naukowego doktora lub wyższego
3
wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29
stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. nr 13, poz.125 z późn. zm.).
4
W przypadku braku zgody rodzica/prawnego opiekuna na publikację na stronach internetowych organizatorów nie będą publikowane wyniki ucznia
2

