
 
 

PATRONAT HONOROWY: 

 

  

LIGA POLONISTYCZNA 2022/23 

III edycja 

 

to konkurs międzyszkolny o charakterze polonistycznym, złożony z 4 etapów, do których uczniowie 

przygotowują się samodzielnie w oparciu o publikowany na stronie http://lo6.resman.pl/?page_id=342 

materiał ćwiczeniowy. Poszczególne etapy konkursu polegają na rozwiązaniu 40-minutowych testów 

odpowiednio z zakresu ortografii, interpunkcji, frazeologii i fleksji polskiej. Uczeń bierze udział we 

wszystkich etapach konkursu, niezależnie od ich wyników. 

 

Adresat: uczniowie szkół średnich z Podkarpacia 

Pomysłodawca: dr Ewa Wielgosz 

Organizator: mgr Elżbieta Górka, mgr Arkadiusz Kamiński – nauczyciele języka polskiego Zespołu 

Szkół Nr 1 im. Ambrożego Towarnickiego w Rzeszowie 

Termin: 6 września 2022 r. – 26 kwietnia 2023 r.  

Miejsce: Zespół Szkół Nr 1 im. Ambrożego Towarnickiego w Rzeszowie, ul. A. Towarnickiego 4,  

35-010 Rzeszów 

Forma: test / konkurs 4-etapowy 

 

CELE LIGI: 

✓ wyrównywanie braków w znajomości i stosowaniu zasad poprawnej polszczyzny, 

✓ utrwalanie znajomości zasad poprawnej polszczyzny, 

✓ praktyka stosowania zasad poprawnej polszczyzny, 

✓ popularyzacja nauki o języku ojczystym, 

✓ rozwijanie zainteresowań polonistycznych, 

✓ samokształcenie, 

✓ kształcenie kultury zdrowego współzawodnictwa. 

http://lo6.resman.pl/?page_id=342


Zakres treści: ortografia, interpunkcja, frazeologia i fleksja polska 

Nagrody: 

✓ ufundowany przez Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. A. Towarnickiego bilet na spektakl  

w Teatrze im. Juliusza Słowackiego dla laureatów – zdobywców 5 najwyższych lokat, 

✓ dyplom i materiały promocyjne dla każdego uczestnika Ligi. 

 

HARMONOGRAM LIGI:  

2022 r. 6.09.  ✓ ogłoszenie Regulaminu Ligi Polonistycznej 

2022/23 na stronie internetowej ZS Nr 1  
w Rzeszowie 

4.10.  ✓ publikacja materiału ćwiczeniowego do I etapu 

Ligi na stronie internetowej ZS Nr 1  
w Rzeszowie 

26.10. 
godz. 12:00 

I etap: ortografia ✓ 40-minutowy test pisemny z zakresu ortografii 

polskiej 

2.11.  ✓ publikacja materiału ćwiczeniowego do II eta-

pu Ligi na stronie internetowej ZS Nr 1  
w Rzeszowie 

18.11.  ✓ ogłoszenie wyników I etapu Ligi na stronie in-

ternetowej ZS Nr 1 w Rzeszowie 

30.11. 
godz. 12:00 

II etap: inter-

punkcja 

✓ 40-minutowy test pisemny z zakresu inter-

punkcji polskiej 

 6.12  ✓ publikacja materiału ćwiczeniowego do III eta-

pu Ligi na stronie internetowej ZS Nr 1  
w Rzeszowie 

 

 

2023 r. 

5.01.  ✓ ogłoszenie wyników II etapu Ligi na stronie in-

ternetowej ZS Nr 1 w Rzeszowie 

1.02. 
godz. 12:00 

III etap: frazeo-

logia 

✓ 40-minutowy test pisemny z zakresu frazeolo-

gii polskiej 

7.02.  ✓ publikacja materiału ćwiczeniowego do IV 

etapu Ligi na stronie internetowej ZS Nr 1  
w Rzeszowie 

28.02  ✓ ogłoszenie wyników III etapu Ligi na stronie 

internetowej ZS Nr 1 w Rzeszowie 

8.03. 
godz. 12:00 

IV etap:  fleksja ✓ 40-minutowy test pisemny z zakresu fleksji 

polskiej 

14.04.  ✓ ogłoszenie wyników IV etapu Ligi na stronie 

internetowej ZS Nr 1 w Rzeszowie, 

✓ publikacja listy laureatów i finalistów Ligi na 

stronie internetowej ZS Nr 1 w Rzeszowie 

 26.04. 
godz. 12:00 

Gala ✓ wykład z nauki o języku nauczyciela akade-

mickiego Uniwersytetu Rzeszowskiego, 

✓ uroczyste wręczenie nagród laureatom 

 

 

 



 

 

 

Termin zgłoszeń: do 30 września 2022 r. 

Forma zgłoszenia: ucznia/uczniów zgłasza nauczyciel, przysyłając e-mail adresowany do organizato-

rów Ligi ligapolonistyczna.konkurs@gmail.com, podając swoje imię i nazwisko, nazwę  

i adres szkoły, imię i nazwisko ucznia/uczniów oraz klasę, do której uczęszcza uczeń, w tytule wpisu-

jąc: Liga Polonistyczna 2022/23. Szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie 4 uczniów.  

 

Zachęcamy i zapraszamy do udziału 

Elżbieta Górka i Arkadiusz Kamiński 

 

 

mailto:ligapolonistyczna.konkurs@gmail.com

