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MIĘDZYSZKOLNY KONKURS FRAZEOLOGICZNY 
PRYMUSI FRAZEOLOGII 

2021 r. 
 

 
 Organizator: 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 47 im. Roberta Schumana Fundacji „Primus”. 

 

 Adresat Konkursu: 

uczniowie warszawskich szkół podstawowych (klasy VII-VIII). 

 

 Cele Konkursu: 

- podnoszenie kompetencji językowych z wykorzystaniem polskiej frazeologii, 

- propagowanie kultury języka polskiego, 

- rozwijanie zainteresowań językiem polskim, w szczególności polską frazeologią, 

- rozwijanie wyobraźni, kreatywności w pisaniu z wykorzystaniem związków frazeologicznych, 

- doskonalenie umiejętności argumentowania,  

- wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych publicznych i niepublicznych. 

 
 
 
 

REGULAMIN KONKURSU 

 

1. Międzyszkolny Konkurs Frazeologiczny Prymusi Frazeologii ma formę testu wiedzy i części literackiej 

dającej możliwość kreatywnego wykorzystania polskiej frazeologii. Szkoły przeprowadzają eliminacje 

do wymienionego konkursu i zgłaszają po dwóch reprezentantów, którzy uzyskali najlepsze wyniki.   

 

2. Harmonogram działań: 

• Zgłoszenia szkół do Konkursu – do 22 lutego 2021 r. 

• Nadesłanie zadań do szkół (na adres email) – do 26 lutego 2021r. 

• Etap szkolny – 1-5 marca 2021 r.,  w szkołach macierzystych. 
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• Przesłanie zgłoszeń dwóch reprezentantów szkoły do II etapu  Konkursu –  do 15 marca 2021 r.  

• Etap międzyszkolny  - 26 marca 2021 r.,  godz. 9.00, w  Niepublicznej Szkole Podstawowej nr 47. 

• Finał - ogłoszenie wyników, wręczenie nagród za zajęcie I, II, II miejsca w każdej z kategorii, 

prezentacja wybranych prac – 15 kwietnia 2021r., godz. 9.00, w  Niepublicznej Szkole 

Podstawowej nr 47. 

 

3. ZGŁOSZENIA uczestników – reprezentantów szkół należy przesłać wraz z wypełnionymi i 

podpisanymi przez opiekunów prawnych ZGODAMI (załącznik 1. i  2.) - tylko i wyłącznie na adres: 

prym_fraz.nsp4747@wp.pl     

        

4. Dokumenty do pobrania ze strony Organizatora:  

 https://primus.com.pl/index.php/tradycje-podstawowa/nasze-konkursy 

 

5. Reprezentanci szkół, wraz z opiekunami,  proszeni są o wcześniejsze przybycie w dniu 

przeprowadzania etapu międzyszkolnego i w dniu finału. 

 

6. Wyniki zmagań  zostaną dodatkowo podane do wiadomości na stronie głównej Niepublicznej Szkoły 

Podstawowej nr 47. 

 
7. Za zajęcie I, II i III miejsca zwycięzcy otrzymają dyplomy oraz cenne nagrody rzeczowe. 

 
8. W organizacji Konkursu będą uwzględnione zalecenia GIS i MEN. 

 
9. Objęcie patronatem niniejszego konkursu przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty nie oznacza 

wpisania tego przedsięwzięcia w wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, 
organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą 
być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły. 

 
 

Organizatorzy: 
nauczyciele języka polskiego:  

 
Ilona Chodkiewicz 
Rafał Filipski 
Katarzyna Fiutka 
Hanna Rychter 
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KONKURS WIEDZY 
 

 
 

1. W konkursie biorą udział uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej. Składa się on z dwóch etapów: 

szkolnego i międzyszkolnego. 

2. Pierwszy etap – szkolny odbywa się w szkołach macierzystych. Ma on formę testu wiedzy i pracy 

twórczej – krótkiego wypracowania. Czas pracy: test - 45 min., wypracowanie: 60 min. Suma 

zdobytych punktów z obydwu części – wiedzy i literackiej – jest podstawą do wyłonienia dwóch 

reprezentantów szkoły.  W razie konieczności szkolna komisja konkursowa przeprowadza dogrywkę 

we własnym zakresie. 

3. Drugi etap – międzyszkolny odbywa się w Niepublicznej Szkole Podstawowej nr 47. Ma on również 

formę testu i wypracowania o charakterze twórczym lub argumentacyjnym wykorzystującym 

znajomość polskiej frazeologii - kryteria oceniania zgodne z obowiązującymi na egzaminie 

ósmoklasisty. Czas pracy: test - 45 min., wypracowanie: 60 min. Wyłonieni zostaną zdobywcy I, II i III 

miejsca. 

4. Zakres materiału: 

• znajomość i rozpoznawanie podstawowych pojęć frazeologicznych (zwroty, wyrażenia, 
frazy), 

• wskazywanie źródeł polskich frazeologizmów, 

• poprawne stosowanie związków frazeologicznych i wyjaśnianie ich znaczeń, 

• klasyfikacja błędów frazeologicznych, 

• przekształcenia stylistyczne tekstów, 

• frazeologia dawna (tradycyjna) i współczesna, 

• opowiadanie twórcze, wypowiedzi argumentacyjne (rozprawka, przemówienie)  - 
punktowane zgodnie z kryteriami obowiązującymi na egzaminie ósmoklasisty. 
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5. Sugerowana literatura: 

• słowniki frazeologiczne języka polskiego, np. Skorupka S. Słownik frazeologiczny   języka 
polskiego; 

• Kopaliński Wł. Słownik mitów i tradycji kultury; 

• Krzyżanowski J.  Mądrej głowie dość dwie słowie 
 

• Bralczyk J. W drogę, 500 zdań polskich 
 

• Miodek J. Nie taki język straszny o polszczyźnie dla uczniów, Ojczyzna polszczyzna dla 
uczniów. 

• Bąk S. Słownictwo i frazeologia w ćwiczeniach. 

• Kajetanowicz H. Licz się ze słowami. 

• Frączek A. Siano w głowie, Złap byka za rogi; 

• Poradnia Językowa   https://sjp.pwn.pl/poradnia/lista/frazeologia;8.html 
 

• Wykład prof. Jana Miodka "Bez ciekawości nie ma mądrości" - o frazeologizmach i 
przysłowiach polskich    https://www.goodreads.com/videos/146479-profesor-miodek-o-
frazeologizmach-i-przys-owiach-polskich 

 

6. Uczestnicy na etap  międzyszkolny przynoszą ze sobą legitymacje uczniowskie i przybory 
do pisania.  
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