
 

 

 

Regulamin konkursu polonistycznego 

 

 

 

1. Organizatorem  konkursu  jest  Liceum  Ogólnokształcące  im.  mjra  Henryka  Sucharskiego  

w Sierpcu. 

2. Celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowań polonistycznych uczniów, propagowanie 

poprawnej polszczyzny, aktywizacja miłośników języka polskiego poprzez prezentowanie  

i honorowanie ich dokonań. 

3. Konkurs adresowany jest do uczniów klas VIII szkół podstawowych. 

4. Konkurs ma formę testu zamkniętego składającego się z dwóch części: literackiej  

i gramatycznej. Za poprawną odpowiedź można uzyskać jeden punkt. Konkurs zostanie 

przeprowadzony w formie online. W dniu konkursu każdy uczestnik otrzyma na podany 

wcześniej adres do testu z zadaniami.  

5. Konkurs sprawdza wiedzę z zakresu literatury („Balladyna” Juliusza Słowackiego, „Zemsta” 

Aleksandra Fredry, „Fraszki” Jana Kochanowskiego) oraz nauki o języku (wybrane 

zagadnienia z gramatyki: frazeologizmy, słownictwo – treść i zakres wyrazu, homonimy, 

znaczenie dosłowne i przenośne wyrazu; części mowy i zdania). 

6. Laureaci I, II i III miejsca otrzymują nagrody rzeczowe. Najlepszy uczeń w szkole 

podstawowej, z której zgłosi się minimum 10 lub więcej uczestników otrzyma nagrodę 

niespodziankę. Wszyscy uczestniczący uczniowie otrzymają dyplomy uznania. 

7. Termin konkursu: 27 kwietnia 2021 r., godzina 11.00-12.00. W razie zmiany godziny 

uczestnicy zostaną poinformowani odrębnym pismem.  

8. Kartę zgłoszenia należy przesłać do 19 kwietnia 2021 r. 

9. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z następującym oświadczeniem rodzica/prawnego 

opiekuna: Wyrażam zgodę na udział mojej córki/ mojego syna w konkursie organizowanym 

przez Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu. Znam i akceptuję 

zapisy Regulaminu. W związku z powyższym wyrażam zgodę na: przetwarzanie i udostępnianie 

danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia konkursu, publikację wizerunku w postaci 

zdjęć i filmów na stronie internetowej placówki, Facebooku, kronice szkolnej i innych źródłach 

(m.in. prasa) w celu informacji o konkursie. Przyjmuję do wiadomości, że Administratorem 

danych uczestników konkursu jest Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego z 

siedzibą przy ul. Sucharskiego 2 w Sierpcu. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż 

upoważnione na podstawie przepisów prawa. Dane podaję dobrowolnie i mam świadomość, że 

przysługuje mi prawo dostępu do ich treści, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania. 

10. Organizatorzy pozostawiają sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie. 

 

Dane kontaktowe: 

Pani Marlena Bogucka 

E-mail: losierpc@losierpc.edu.pl 

Telefon: 24-275-22-01 

mailto:losierpc@losierpc.edu.pl


KARTA ZGŁOSZENIA 

 
DANE SZKOŁY (proszę wypełnić drukowanymi literami) 
 

 

Nazwa …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Dokładny adres ………………………………………………………………………................................................. 

Tel./fax z nr kierunkowym …………………………………………………………………………………………………….. 

e-mail: …………………………………………………………………………………………............................................ 

 

DANE OPIEKUNA (proszę wypełnić drukowanymi literami) 
 

 

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy ……………………………………………………………………………………………………………… 

e-mail: …………………………………………………………………………………………........................................... 

 

DANE UCZNIÓW (proszę wypełnić drukowanymi literami) 
 

 

Lp. Imię/imiona Nazwisko Klasa Imię i nazwisko 

opiekuna 

     

     

     

     

     

     

     

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………………….. …………………………..………………………. …………..…………… 

/Pieczątka szkoły/ /Podpis Dyrektora Szkoły/ /Data/ 
 

 


