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Cele konkursu:
• popularyzacja wiedzy o języku polskim oraz jego roli w zachowaniu kultury i tożsamości
narodowej,
• doskonalenie praktycznych umiejętności językowych,
• zwiększenie sprawności w posługiwaniu się językiem jako narzędziem myśli,
• wzbudzanie odpowiedzialności za jakość współczesnej polszczyzny.
Uczestnicy konkursu:
• uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego, którym jest bliska troska o kulturę języka polskiego
i pragną pogłębiać swoją wiedzę językową,
• zapraszamy i życzymy powodzenia.
Przebieg konkursu:
• część pisemna – test językowy (grudzień),
• część ustna – oratorska – finał (luty); temat zmagań: Kultura języka. Omów wybrane zagadnienia
z zakresu poprawności językowej.
• komisja wytypuje trzech laureatów, którzy otrzymają nagrody książkowe.
Organizatorzy:
• nauczyciele języka polskiego: Magdalena Lis, Małgorzata Twardziszewska
Wymagania:
• znajomość zasad języka polskiego i umiejętność ich zastosowania w zakresie fleksji, składni,
frazeologii, leksyki, kultury języka i retoryki.
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