
     
 

   MISTRZ LITEROWANIA 2019 
   po polsku 
 

REGUŁY 
1. Cele konkursu: 
– doskonalenie umiejętności językowej jaką jest literowanie, 
– rozwijanie zainteresowania językiem polskim, 
– motywowanie do nauki poprzez współzawodnictwo. 
2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas 3 do 8. 
3. Konkurs odbędzie się 23 lutego 2019r. o godz. 12:15 w Polskiej Szkole im.Heleny 
Modrzejewskiej w Yorba Linda. 
4. Czas trwania konkursu zależy od ilości uczestników. 
5. Wszelkie literowanie odbywa się w języku polskim. 
6. Konkurs rozpoczyna rozgrzewka, czyli runda wyrazów bez punktów. 
7. Uczestnicy konkursu losują kolejność, w której będą występować. 
8. Uczestnicy siadają na środku sceny według kolejności występowania, a do 
literowania każdy wstaje. 
9. Prowadzący konkurs losuje wyraz, wolno go wypowiada, następnie używa wyraz w 
zdaniu i na koniec wypowiada wyraz jeszcze raz. 
10. Uczestnik słucha wypowiadany wyraz oraz może poprosić o powtórzenie wyrazu 
tylko jeden raz. 
11. Uczestnik ma nie więcej niż 15 sekund na zastanowienie się. 
12. Gdy uczestnik jest pewny, że rozumie wyraz, wypowiada go, następnie literuje i na 
koniec wypowiada wyraz jeszcze raz. Uczestnik musi wypowiadać wyraz głośno i 
wyraźnie. 
13. W przypadku wyrazu z „rz” lub „ż”, „ch” lub „h”, „ó” lub „u” uczestnik podaje, którą 
głoskę wymawia, np.  

 w wyrazie żagiel mówimy – żet/zet z kropką, a, g, i, e, l.  

 w wyrazie rząd mówimy – r, z, ą, d 

 w wyrazie ul mówimy – u otwarte/u zwykłe, l 

 w wyrazie pokój mówimy – p, o, k, ó z kreską/ó zamknięte, j 

 w wyrazie heca mówimy – samo h, e, c, a 

 w wyrazie chory mówimy – c, h, o, r, y  
W przypadku wyrazu z dwuznakiem, uczestnik podaje każdą głoskę osobno np.  

 w wyrazie czapka mówimy – c, z, a, p, k, a;  

 w wyrazie dżem mówimy – d, żet/zet z kropką, e, m. 
14. W literowaniu liczy się pierwsza wypowiedziana głoska. Nie będą zaliczane słowa, w 
których uczestnik się pomyli, nawet jeśli poprawi się natychmiast. 
15. Komisja decyduje czy wyraz był poprawnie przeliterowany. 
16. Jeżeli wyraz był poprawnie przeliterowany, uczestnik siada i pozostaje w 
konkursie. 
17. Jeżeli wyraz nie był poprawnie przeliterowany, uczestnik odpada z konkursu i 
schodzi ze sceny. 
Przewodniczący Komisji podaje poprawne literowanie wyrazu a prowadzący konkursu 
losuje następny wyraz dla kolejnego uczestnika. 
18. Gdy w konkursie pozostaje tylko dwóch uczestników i jeden z nich nie przeliteruje 
wyrazu poprawnie, drugi uczestnik musi przeliterować ten sam wyraz poprawnie oraz 
dodatkowo musi przeliterować nowy wyraz wylosowany przez prowadzącego konkurs. 
19. Zostanie wyłoniony i nagrodzony tylko jeden Mistrz, a wszyscy pozostali uczestnicy 
otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz drobne nagrody. 


