Warszawa, 7 marca 2017 r.
Wielce Szanowni Państwo,
przede wszystkim raz jeszcze zapraszamy do udziału w tegorocznym konkursie. Ze względu
na fakt, że z przyczyn niezależnych od nas wiadomości do Państwa nie docierały termin
rejestracji do konkursu został przedłużony.
Proszę przyjąć wyrazy szacunku
Andrzej Michalski
II Międzynarodowy Konkurs Polonistyczny
„Z poprawną polszczyzną na co dzień”
Rejestracja: do 2 kwietnia 2017 r.
Nauczyciel wysyła zgłoszenie pod adresem: konkurs@poprawnapolszczyzna.pl
4 - 5 kwietnia nauczyciel otrzymuje kody dostępu.

Terminy:
10, 11, kwietnia (z uwzględnieniem stref czasowych) – w tych dniach uczennice
i uczniowie piszą konkurs, o dowolnej godzinie.
Konkurs składa się z dwóch części:
Część 1. – rozwiązanie testu online, czas: masz 60 minut od zalogowania - bez
przerwy, nie możesz zatrzymać czasu podczas pisania testu. Pamiętaj: od momentu kliknięcia
ikonki: ROZPOCZNIJ TEST masz 60 minut.
Część 2. – napisanie opowiadania w ciągu dwóch dni: 10 i 11 kwietnia. Twoim
zadaniem jest samodzielne napisanie opowiadania do historyjki obrazkowej. Obrazki mają
być tylko inspiracją, jakkolwiek muszą pojawić się w Twojej pracy. Celowo nie
ponumerowaliśmy obrazków – to od Ciebie zależy „kolejność”. Oczywiście możesz
wymyślić/dodawać innych bohaterów. Ogranicza Cię tylko wyobraźnia i konieczność
wykorzystania w opowiadaniu obrazków… Pamiętaj o tytule. Staraj się unikać błędów. Twoja
praca nie może przekroczyć 2 stron komputeropisu A4 (rozmiar kartki ksero, czcionka 12, np.
Times New Roman). Otrzymasz od nauczyciela swój login i swoje hasło – za pomocą loginu
i
hasła
zalogujesz
się
do
systemu
konkursowego
na
stronie:
poprawnapolszczyzna.pl/test_online.html (wtedy, kiedy będziesz pisała/pisał test, drugi raz
- kiedy będziesz „wklejała”/”wklejał” opowiadanie).
Koordynator Konkursu (dyrektor szkoły, nauczyciel) otrzymuje login i hasło, dzięki którym
będzie miał dostęp do wyników.
Uczennica/Uczeń może jednego dnia napisać test (przypominamy – czas 60 minut,
podczas pisania testu nie można zatrzymać czasu, jest tylko jedna „próba”), a następnego dnia
lub w ciągu następnych dni tworzyć opowiadanie. Ważne, by praca była przepisana
na komputerze i „wklejona” do systemu – nie później niż 11 kwietnia (z uwzględnieniem stref
czasowych).
Historyjka obrazkowa zostanie zamieszczona na naszej stronie 10 kwietnia 2017 r.,
w zakładce SZKOŁY POLONIJNE
Panel konkursowy poprawnapolszczyzna.pl/test_online.html będzie aktywny od 10
kwietnia 2016 r. Bardzo prosimy Rodziców o pomoc podczas logowania na stronie
konkursowej oraz podczas przepisywania, a następnie „wklejania” opowiadania do systemu
konkursowego. Ponadto uczennice i uczniowie samodzielnie rozwiązują test i piszą
opowiadanie.

Raz jeszcze serdecznie pozdrawiam, Andrzej Michalski

