
ZAŁĄCZNIK I

HARMONOGRAM – SZKOŁA PODSTAWOWA

1) 13 września 2013 r.
Rejonowe ośrodki doskonalenia nauczycieli logują się na stronie internetowej Konkursu i przesyłają do Organizatora 
za  pośrednictwem  strony  internetowej  Formularz  Zgłoszenia  podpisany  przez  dyrektora  ośrodka  doskonalenia 
nauczycieli.  Dyrektor  równocześnie  powołuje  Koordynatora  Rejonowego  i  Rejonową  Komisję  Konkursową. 
Koordynatorzy Rejonowi wysyłają do szkół zawiadomienie o Konkursie.

2) do 15 listopada 2013 r.
Szkoły  logują  się  na  stronie  internetowej  Konkursu  i  przesyłają  do  Organizatora  drogą  elektroniczną  Formularz 
Zgłoszenia podpisany przez dyrektora szkoły.  Dyrektor  równocześnie powołuje Koordynatora Szkolnego i Szkolną 
Komisję Konkursową.
Formularz Zgłoszenia jest dostępny na stronie www.ojczyznapolszczyzna.pl

3) 17 marca 2014 r.
Organizator udostępnia Koordynatorom Szkolnym na stronie internetowej  www.ojczyznapolszczyzna.pl  zadania 
konkursowe do I etapu. Koordynatorzy powielają zadania dla uczniów.

4) 19 marca 2013 r. (środa)
I etap KONKURSU – część pisemna
Odbywa się w szkołach. W godz. 13:00-14.30 uczniowie wykonują testowe zadania zamknięte i otwarte*. Organizacją 
Konkursu i sprawdzeniem prac zajmuje się powołana przez Dyrektora Szkolna Komisja Konkursowa, która decyduje 
o liczbie uczniów zakwalifikowanych do części ustnej.

5) 26 marca 2013 r. (środa)
I etap KONKURSU – część ustna
Odbywa się w szkołach. Uczniowie opowiadają 3-4 minuty przed publicznością na wylosowany temat**. Czas na 
samodzielne przygotowanie wypowiedzi – 45 minut. O przejściu do II etapu Konkursu decyduje łączna liczba punktów 
z części pisemnej i ustnej. Organizator proponuje przeprowadzenie eliminacji ustnych w odświętnej atmosferze, aby 
podnieść w świadomości uczniów, nauczycieli i rodziców rangę języka ojczystego.

6) do 28 marca 2014 r.
Koordynatorzy Szkolni w panelu administratora wprowadzają informacje o liczbie punktów uzyskanych 
przez uczestników konkursu w części pisemnej i  ustnej.  O liczbie uczniów zakwalifikowanych do kolejnego etapu 
decyduje Komisja Rejonowa, ustalając limit koniecznych punktów.

7) do 31 marca 2014 r.
Koordynatorzy Rejonowi zamieszczają za pośrednictwem strony internetowej listę uczestników II etapu Konkursu 
oraz informacje o czasie i miejscu II etapu Konkursu.

8) 6 maja 2014 r.
Organizator  udostępnia  Koordynatorom  Rejonowym  za  pośrednictwem  strony  internetowej  zadania  do  II  etapu 
Konkursu. 

9)  8 maja 2014 r. (czwartek)
II etap KONKURSU – część pisemna
Odbywa się w wyznaczonych przez Koordynatorów Rejonowych miejscach w godz. 13:00-14:30. Uczniowie wykonują 
testowe   zadania   zamknięte  i  otwarte*.  Sprawdzeniem  prac  zajmują  się  Rejonowe  Komisje  Konkursowe,  
które decydują o liczbie uczniów zakwalifikowanych do części ustnej.

10)  15 maja 2014 r.
II etap KONKURSU – część ustna zwana Małym Finałem  
Odbywa się w wyznaczonych przez Koordynatorów Rejonowych miejscach. Uczniowie opowiadają 3-4 minuty przed 
publicznością na wylosowany temat**. Rejonowa Komisja Konkursu przyznaje trzy tytuły finalisty oraz dwa 
wyróżnienia (decyduje łączna liczba punktów z części pisemnej i ustnej).
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11)  do 19 maja 2014 r.
Koordynatorzy Rejonowi w panelu administratora wprowadzają informacje o punktach uzyskanych przez uczestników 
Małego Finału Konkursu w części pisemnej i ustnej.

12) do 20 maja 2014 r.
Organizator ogłasza na stronie internetowej www.ojczyznapolszczyzna.pl listę uczniów zakwalifikowanych 
do Finału Konkursu.

13)  6-7 czerwca 2014 r.
III etap KONKURSU – Finał Ogólnopolski odbywa się w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich (Ossolineum) 
i składa się  z dwóch części. 
Część I pisemna:  
6 czerwca w godz. 9:00-10.30 – test zawierający zadania zamknięte i otwarte*.
Część II ustna: 
7 czerwca od godz. 9:00 – opowiadanie na jeden z wylosowanych tematów** (ok. 3-4 minuty). Czas na przygotowanie 
do  wypowiedzi  ustnej  –  45 minut.  Uczestnicy tej  części  to  finaliści,  którzy  uzyskają  limit  wymaganych punktów 
w części I. 

Do godz.15:00 Komisja Konkursowa pod przewodnictwem profesora Jana Miodka ogłasza listę laureatów, biorąc 
pod uwagę łączną liczbę punktów z części pisemnej i ustnej. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 
Wręczenie laureatom nagród i dyplomów.

Uczestnicy Ogólnopolskiego Finału Konkursu przyjeżdżają do Wrocławia 5 czerwca 2013 r. wraz z opiekunami. 
Koszty  dwóch  noclegów,  wyżywienia,  zwiedzania  miasta,  wstępów  do  muzeów,  wykładów  i  warsztatów 
językowych dla uczniów i nauczycieli (opiekunów) pokrywa Organizator, koszt przejazdów – uczestnicy. 

* Kryteria oceny wypracowania – szkoła podstawowa/ gimnazjum/ szkoła ponadgimnazjalna

A)  Treść (0-4) – juror, oceniając treść wypracowania, przydziela punkty według swojego uznania, 
ale w wyznaczonych zakresach; i odpowiednio do poziomu szkolnego powinien brać pod uwagę:

 zrozumienie tematu, a szczególnie – metaforycznego tytułu (jeśli jest w temacie) i dyspozycji wykonawczych;
 pomysłowość całości i poszczególnych elementów wypracowania;
 mądrość i dociekliwość argumentów, właściwość osób i zdarzeń;
 spójność całości – myślową, emocjonalną, konwencji;
 jasność i świeżość pouczenia (morału jawnego lub ukrytego);
 elementy polemicznej i autorski dystans;
 poprawność używania pojęć (terminów) językoznawczych i teoretycznoliterackich.

B)  Forma (0-4):
 kompozycja i akapitowanie;
 konwencja i styl (poprawność i stosowność środków);
 słownictwo i gramatyka;
 ortografia i interpunkcja;
 czytelność i elegancja zapisu;
 czytelnicza atrakcyjność i uroda tekstu.

C)  Wartości szczególne (0-2):
 oryginalność treści i formy;
 przejawy uzdolnień (talentu pisarskiego);
 wartości nieprzewidziane w kryteriach.

2

http://www.ojczyznapolszczyzna.pl/


Uwagi 

W pozycji C), jeśli przyznaje się punkty, należy wskazać pod wypracowaniem docenione wartości – w czym i jak 
przejawiają się uzdolnienia i oryginalność bądź wartości nieprzewidziane w kryteriach. Wypracowanie w większości 
tekstu nie na temat powinno być zdyskwalifikowane (0 punktów).
Taki sposób oceniania (łączenie analityczności z holistycznością) zakłada wysokie kompetencja jurora, dając mu swo-
bodę punktowania we wskazanych zakresach, szczególnie przy zaistnieniu treści i rozwiązań nieprzewidzianych; ale też 
– narzuca pewien rygor. Zaleca się ocenianie każdego wypracowania przez dwóch jurorów.

** Kryteria oceny opowiadania przed publicznością

I Treść  (0-5):

1. historia – czy jest skomponowanym ciągiem zdarzeń?
2. dynamiczność – czy jest żywa, nierozwlekła?
3. przejrzystość – czy jest jasna, klarowna dla słuchaczy?
4. ciekawość – czy jest niebanalna, przyciąga słuchaczy?
5. morał, puenta, suspens – czy zawiera (wypowiedziane lub domyślne)?

II Wykonanie (0-5):

1. kontakt – czy opowiadacz przyciąga „twarzą w twarz”, mówi do słuchaczy?
2. identyfikacja – czy jest autentyczny, bliski opowiadanej historii?
3. rozbudzanie – czy porusza umysł, wyobraźnię lub uczucia, poczucie humoru?
4. dykcja i mowa ciała – czy mówi wyraźnie i doniośle; czy odpowiednio używa ruchu, gestu, mimiki?
5. poprawność językowa – czy nie popełnia rażących błędów gramatycznych, leksykalnych, stylistycznych?

Razem: 10 punktów

Uwagi
1. Uczniowie opowiadają na jeden z wylosowanych tematów.
2. Wypowiedź trwa ok. 3 minuty. Czas na przygotowanie opowieści –  45 minut.
3. Podczas opowiadania uczeń nie korzysta z notatek.
4. Za wyraźne przekroczenie limitu czasu opowiadania są odejmowane punkty (1-3)
5. Mówienie nie na temat lub rażące błędy językowe w nasileniu dyskwalifikują opowieść (przyznaje 

się zero punktów).
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