
 

Regulamin 

X Wszechstronnego Konkursu Konesera Polszczyzny  

pod patronatem Zespołu Dydaktycznego Rady Języka Polskiego i Katedry Dydaktyki 

Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego 

Organizator: 

 

Pracownia Edukacji Czytelniczej Pałac Młodzieży w Katowicach. 

 

Cele konkursu: 

 

 Propagowanie kultury języka polskiego wśród młodzieży. 

 Budzenie i rozwijanie zainteresowań polonistycznych uczniów szkół gimnazjalnych i 

ponadgimnazjalnych. 

 Umożliwienie zdolnym uczniom zaprezentowania swej wiedzy i umiejętności poza 

macierzystą szkołą. 

 

Forma konkursu: 

 

Konkurs jest dwuetapowy. 

Etap I – dyktando + test językowy (słownictwo i frazeologia, stylistyka, właściwe i przenośne 

znaczenie wyrazów itd.). 

Etap II – gry i zabawy językowe (rywalizacja drużynowa). 

 

Do etapu drugiego zakwalifikuje się około 6 drużyn, które popełnią najmniej błędów w 

dyktandzie i w teście językowym. Wynik drużyny to suma punktów zdobytych przez jej 

dwóch członków. Wyniki pierwszego etapu zostaną ogłoszone 11.12.2018 r. na 

stronie internetowej Pałacu Młodzieży w zakładce Pracownia Edukacji 

Czytelniczej/Konkursy/Wszechstronny Konkurs Konesera Polszczyzny. Wyłonimy 

Młodzieżowych Koneserów Polszczyzny zarówno wśród gimnazjalistów jak i wśród uczniów 

szkół ponadgimnazjalnych. 

 

Tematyka, program merytoryczny i wymagania konkursowe: 

Etap I: 

 dyktando: 

- znajomość reguł pisowni i interpunkcji polskiej;  

 test językowy:  

- wiedza i umiejętności z zakresu nauki o języku, przede wszystkim  

z takich działów, jak: słownictwo i frazeologia (właściwe i przenośne znaczenie 

wyrazu, wyrazy wieloznaczne, wyrazy bliskoznaczne, wyrazy o znaczeniu 

przeciwnym, związki frazeologiczne, wyrazy zapożyczone); stylistyka (styl, style 

funkcjonalne, styl potoczny, styl naukowy, styl urzędowy, styl publicystyczny, 

stylizacja, środki stylistyczne, błędy stylistyczne), odmiany polszczyzny (język 

mówiony i język pisany); kultura języka i poprawność językowa (norma językowa, 

błąd językowy); język reklamy; język Internetu; funkcje języka; terminy 

literackie. 

 

Etap II – gry i zabawy językowe. 

 

 

 

 

 



Warunki uczestnictwa: 

 

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

województwa śląskiego. 

 

W konkursie bierze udział tylko jeden zespół dwuosobowy reprezentujący szkołę (wybór 

uczestników konkursu oraz formę, w jakiej zostaną oni wyłonieni, pozostawia 

się nauczycielom polonistom) 

 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przez 

organizatorów drogą e-mailową bądź telefoniczną. 

 

Nauczyciel zgłaszając uczestników (poprzez formularz internetowy) do konkursu akceptuje 

niniejszy regulamin oraz zaświadcza, że:  

 

1) posiada zgodę opiekunów prawnych uczestników konkursu na przetwarzanie danych 

podanych w niniejszym formularzu celem publicznego udostępniania informacji 

o osiągnięciach uczestników w ramach promocji działań Pałacu Młodzieży; 

2) posiada zgodę opiekunów prawnych uczestników konkursu na publikację wizerunku 

w celach promujących działania Pałacu Młodzieży. 

 

Termin konkursu: 

 

 Pierwszy etap konkursu odbędzie się 27 listopada 2018 r. o godzinie 10.00 w sali 

teatralnej Pałacu Młodzieży w Katowicach (ul. Mikołowska 26).  

 

 Etap drugi 18 grudnia 2018 r. o godz. 10.00 w sali marmurowej Pałacu Młodzieży 

w Katowicach (ul. Mikołowska 26). 

 

Termin składania zgłoszeń: 

 

UWAGA ZMIANA! 

Zgłoszenia TYLKO poprzez formularz internetowy dostępny na stronie 
Pałacu Młodzieży: http://pm.katowice.pl/biblioteka/wszechstronny-konkurs-

konesera-polszczyzny/ przyjmujemy do czwartku 22 listopada 2018r. 
 

Zgłoszenia przesłane drogą mailową lub pocztą NIE będą 
przyjmowane. 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA  

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, 

iż: 

 

1) administratorem danych osobowych uczestnika konkursu jest Pałac Młodzieży im. prof. 

A. Kamińskiego z siedzibą w Katowicach (40-066) przy ul. Mikołowskiej 26; tel. 32 25 

16 431 wew. 1121; mail: sekretariat@pm.katowice.pl.; 

2) kontakt z Inspektorem Danych Osobowych możliwy jest pod adresem 

iod@pm.katowice.pl; 

3) dane osobowe uczestnika konkursu przetwarzane będą w celu przeprowadzenia 

i rozstrzygnięcia konkursu na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO; 

4) dane osobowe uczestnika konkursu nie będą udostępniane podmiotom trzecim; 

5) Pozyskane dane osobowe uczestnika konkursu NIE będą przekazywane do państwa 

trzeciego/organizacji międzynarodowej; 

6) dane osobowe uczestnika konkursu będą przechowywane przez okres 1 roku od 

zakończenia konkursu tj. do 18 grudnia 2019 r. Wyjątek stanowią zdjęcia z 

http://pm.katowice.pl/biblioteka/wszechstronny-konkurs-konesera-polszczyzny/
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przebiegu konkursu, które mają służyć promocji Pracowni oraz  dokumentacji pracy 

pedagogicznej Pałacu Młodzieży. 

7) uczestnik konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (dotyczy wyłącznie danych, których 

przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem;  

8) uczestnik konkursu ma prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie 

danych osobowych dotyczących uczestnika narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;  

9) podanie przez uczestnika konkursu danych osobowych jest warunkiem koniecznym, 

którego spełnienie decyduje o możliwości udziału w konkursie.  

 

 

 

Wszelkie informacje udzielamy w Pracowni Edukacji Czytelniczej,  
Pałac Młodzieży w Katowicach,  

ul. Mikołowska 26, I piętro, sala 109, 111, 118) lub e-mailowo: 
katarzyna.tluczykont@pm.katowice.pl 

barbara.sowa@pm.katowice.pl 
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