
 
 

Konkurs frazeologiczny 
 
Cel konkursu 
Celem projektu jest wzbogacanie języka ojczystego poprzez rozwijanie wśród dzieci aktywnej znajomości 
różnorodnych związków frazeologicznych. Liczymy, że dzięki samodzielnej pracy z frazeologizmami dzieci poznają i 
zapamiętają ich znaczenie oraz będą wiedziały, w jakich sytuacjach można z nich korzystać. 
Na zakończenie konkursu, jeżeli poziom i ilość prac na to pozwolą, planujemy stworzyć małą wystawę oraz 
opublikować najciekawsze prace w formie broszury. 
 
Adresaci – kategorie wiekowe 
Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 6-14 lat uczestniczących w zajęciach z języka polskiego w 
SPK bądź w Szkole Europejskiej. 
Przewidujemy 2 kategorie wiekowe: 6-10 lat oraz 11-14 lat. 
 
Zadanie i kryteria oceny 
Zadaniem uczestników będzie przedstawienie metaforycznego znaczenia wybranego z załączonej listy frazeologizmu 
bądź to w formie graficznej, bądź to w formie pisanej, z których każda będzie stanowiła oddzielną kategorię 
konkursową.  
Oceniać będziemy: trafność, zrozumiałość dla odbiorcy, prostotę formy, oryginalność pomysłu, „niedosłowność” oraz 
walory artystyczne.  
Uwaga: plagiaty nie będą kwalifikować się do konkursu! 
 
Kategorie konkursowe 
Forma graficzna - rysunek, obrazek, komiks, kolaż, etc. Wielkość: maksymalnie strona A4.  
Forma pisana (maksymalnie na stronę A4) - anegdota, dialog, rymowanka, żart, krótka historyjka. 
Sposób przedstawienia/wyjaśnienia frazeologizmu jest całkowicie dowolny. Najważniejsza jest zrozumiałość i 
prawidłowe wykorzystanie zwrotu bądź wyrażenia: można go wykorzystać bezpośrednio w tekście, bądź jako tytuł 
pracy. 
 
Nagrody 
W każdej kategorii wiekowej oraz w każdej kategorii konkursowej przewidujemy następujące nagrody: 
1 miejsce - bon do sklepu internetowego Amazon o wartości 50 euro 
2 miejsce - bon do sklepu internetowego Amazon o wartości 30 euro 
3 miejsce - bon do sklepu internetowego Amazon o wartości 20 euro 
Razem przewidujemy 12 nagród. 
 
Jury pozostawia sobie prawo do nieprzyznania nagrody, jeżeli dostarczone prace nie spełnią minimalnych kryteriów.  
 
Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie 
Zachęcamy do zgłoszenia uczestnictwa w konkursie za pomocą poniższego formularza. Dzięki temu będziemy mogli 
wysyłać przypomnienia o nadchodzącym terminie dostarczenia prac. Wypełnienie formularza nie jest obowiązkowe: 
wystarczy dostarczyć prawidłowo podpisaną pracę wraz z adresem zwrotnym. 
Link do formularza zgłoszeniowego 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSed4F8I2DbfWxvZAuD3RM8Qg-
0TgKZ6aXsLFyP0lZYacXt3fg/viewform 



Termin i sposób dostarczenia prac 
1. Prace w formie skanu prosimy dostarczyć do 15 stycznia 2019 roku na adres mailowy apeepl@rodzice.lu, temat 

maila: konkurs frazeologiczny.  
2. Uczestnicy, którzy nie mają możliwości dostarczenia skanu, mogą przekazać pracę na ręce swojej nauczycielki 

od języka polskiego- dotyczy tylko uczniów z SPK. 
 
Każda praca powinna być podpisana wg następujących zasad: 
1. Tytuł, czyli frazeologizm, który praca przedstawia.  
2. Imię, nazwisko, data urodzenia/aktualny wiek, szkoła, do której uczęszcza dziecko, adres mailowy rodzica. 
Informacje te wystarczy podać w mailu, jeżeli dostarczamy skan, albo na odwrocie dostarczonego oryginału pracy. 
Do każdej pracy prosimy dołączyć skan podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych i publikację pracy 
(zgody są załączone na końcu regulaminu). 
 
Jury 
1. Joanna Jansen – prezes Stowarzyszenia Rodziców Uczniów Szkoły Polskiej APEEPL 
2. Gabriela Kaziuk – nauczyciel języka polskiego w SPK 
3. Dominika Chrostek – nauczyciel języka polskiego w SPK 
4. Anna Wołodkiewicz – nauczyciel prowadzący zajęcia plastyczne w SPK 
Ogłoszenie zwycięzców konkursu: po 26 stycznia 2019 roku. 
 
Organizatorzy: 
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Szkoły Polskiej w Luksemburgu www.rodzice.lu  
Wsparcie merytoryczne i pomoc w realizacji zapewnia Szkolny Punkt Konsultacyjny w Luksemburgu 
www.luksemburg.orpeg.pl  
Konkurs dofinansowany jest za pośrednictwem Ambasady RP w Luksemburgu z funduszy polonijnych Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych https://luksemburg.msz.gov.pl/pl  
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Zgody do podpisania przez rodziców i do dostarczenia wraz z pracą konkursową 

(nie dotyczy tych, którzy zgłosili się do konkursu za pomocą formularza online) 
 
Ja (imię i nazwisko) ……………………………………………….wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze 
mnie danych osobowych (imię i nazwisko oraz wiek mojego dziecka, mój adres mailowy) na potrzeby realizacji 
konkursu frazeologicznego (rejestracja zgłoszenia, wyłonienie i ogłoszenie zwycięzców, komunikacja z uczestnikami, 
przekazanie nagrody). 
 
 
 
Ja…………………………………….…………wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody na opublikowanie pracy 
konkursowej mojego syna/córki (imię i nazwisko dziecka) ……………………………………………....na stronie 
Stowarzyszenia rodzice.lu , w SPK oraz w formie drukowanej broszury.  
 

 


