
REGULAMIN KONKURSU Miesiąc z… 

1. Konkurs Miesiąc z… potrwa od 10 września 2020 r. do 13 czerwca 2021 r.  

2. Uczestnik udziela pisemnej odpowiedzi na zestaw 10 pytań miesiąca. Pytania dotyczą postaci, książki, 

problemu podanego w nagłówku zabawy.  

3. Odpowiedzi na kartce formatu A4 należy przesłać elektronicznie:  

konkursmiesiac@gmail.com lub dostarczyć osobiście do opiekuna konkursu –  

p. A. Stolarczyk. Zgłoszenia się przyjmowane do końca każdego miesiąca. 

4. Ocenie podlega poprawność merytoryczna i językowa. Należy odpowiadać pełnym zdaniem. 

5. Odpowiedzi nie będą przyjmowane po terminie.  

6. Do konkursu można przystąpić w dowolnym miesiącu jego trwania (wrzesień – czerwiec). 

7. Wraz z początkiem kolejnego miesiąca zostanie opublikowana lista rankingowa  

z bieżącą punktacją.  

8. Podsumowanie konkursu odbędzie się w czerwcu. 

LUTY 

Miesiąc z… językiem ojczystym 

 

1. Którego dnia (lutego) obchodzimy Dzień Języka Ojczystego? [1p.] 

2. Proszę wybrać właściwe słowo: 

a) Firma oferuje do sprzedaży budynek mieszkalny, obecnie (zaadaptowa-

ny/zaadoptowany) na mały hotel. 
 

b) Na swojej działce możesz posadzić nawet egzotyczne rośliny. Po kilku latach niektóre 

z nich będą znakomicie (klimatyzowane/zaaklimatyzowane) do naszych warunków. 

[2p.] 
 

3. Proszę utworzyć formę 1. os. l. poj. czasu teraźniejszego czasownika włączać. [1p.]  

4. Proszę zapisać realizację  fonetyczną i nazwać typ upodobnienia artykulacyjnego: 

las brzozowy  →  

[1p.] 

 

5. Z jakim przypadkiem gramatycznym łączą się czasowniki: 

a) boleć: 

b) słuchać: 

c) zgubić: 

Do każdego proszę podać przykład zdania. [3p.] 

 

6. Jaka funkcja językowa dominuje w zdaniu: Aniu, słyszysz? – halo, wysłuchaj mnie, Aniu,  

Aneczko! – proszę ją nazwać. [1p.] 
 

7. Proszę wstawić znak interpunkcyjny (przecinek lub przecinki):  

a) Spotkajmy się 15 lutego w poniedziałek przed biblioteką w centrum miasta.  

b) Dobrze ale popracuj nad tempem wykonania tych ćwiczeń w których musisz zaznaczyć jedną 

lub dwie odpowiedzi.  

[2p.] 

8. Proszę podać pełne brzmienie: kol., ONZ, SGGW, a.,  [2p.] 

9. Czym zajmuje się onomastyka? [1p.] 

10. Proszę przytoczyć pierwsze zdanie w języku polskim. Co ono oznacza? [2p.] 

 

 


