KONKURS JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO
DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Z WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
Słowo jest promieniem mądrości, słowo jest ludzką myślą.
Слова росли із грунту, мов жито,
Добірним зерном колосилась мова.
Вона як хліб. Вона мені свята.
І кровʼю предків тяжко порпурова.
Ліна Костенко

Uczestnicy konkursu powinni wykazać się wiedzą i umiejętnościami obejmującymi
i poszerzającymi treści podstawy programowej kształcenia ogólnego, w części dotyczącej
przedmiotu języka ukraińskiego na II etapie edukacyjnym.
I.

Cele szczegółowe konkursu

•

Doskonalenie umiejętności językowych uczniów.

•

Pogłębienie i poszerzenie zainteresowań językowych uczniów.

•

Popularyzacja języka ukraińskiego wśród uczniów szkoły podstawowej.

•

Motywowanie do uczenia się języka ukraińskiego.

•

Poszerzenie wiedzy o życiu i twórczości pisarzy i poetów ukraińskich.

•

Wzbogacenie światopoglądu, wychowanie poczucia patriotyzmu oraz miłości do słowa
ojczystego.

•

Mobilizowanie uczniów do samodzielnej i systematycznej pracy.

•

Rozwijanie u uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości.

•

Sprawdzenie wiadomości i umiejętności uczniów określonych w nowej podstawie
programowej z języka mniejszości narodowej ukraińskiej dla szkoły podstawowej.

•

Kształtowanie wrażliwości na zjawiska estetyczne: sztukę i piękno.

II. Wymagania konkursowe obejmują umiejętności:
1. W zakresie sprawności czytania:
•

Rozumienie dłuższego lub krótszego tekstu literackiego.

• Wyszukiwanie żądanej informacji lub szczegółu z tekstu.
•

Przetwarzanie faktów i informacji w różnych formach.

•

Rozumienie tekstu
wnioskowania.

na

poziomie

dosłownym,

przenośnym,

symbolicznym,

2. W zakresie sprawności językowych:
•

Wykorzystywanie wiedzy i umiejętności z zakresu fonetyki, fleksji, składni, słowotwórstwa i
słownictwa.

•

Rozumienie związków frazeologicznych.

•

Znajomość języka (np. synonimy, antonimy, homonimy).

•

Poprawność ortograficzna i interpunkcyjna.

3. W zakresie sprawności pisania:
•

Posługiwanie się odpowiednim zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych,
ortograficznych, stylistycznych), umożliwiającym rozumienie, tworzenie wypowiedzi.

• Umiejętność analizy, interpretacji, argumentowania.
• Znajomość podstawowych kategorii teoretyczno - literackich i posługiwanie się nimi przy
analizie utworów (np. ironia, metafora i jej rodzaje, symbol, stylizacja, epitet, porównanie,
pytanie retoryczne).
• Rozpoznawanie wartości uniwersalnych , zawartych w tekstach literackich, ich nazywanie,
opisywanie i interpretowanie.
• Tworzenie wypowiedzi pisemnych bogatych i spójnych pod względem treści takich jak: opis
postaci, rozbudowane kompozycyjnie opowiadanie, reklama.
• Umiejętność pisania wypracowań na dowolny temat.
•

Samodzielna analiza i interpretacja utworu literackiego.

III. Wiadomości

Etap szkolny
Zagadnienia gramatyczne


Fonetyka. Alfabet.



Morfologia. Rzeczowniki zbiorowe oraz sposoby ich tworzenia.



Ortografia. Zasady pisowni dużej litery.



Składnia. Wtrącenia. (Вставні слова та словосполучення) .

Literatura
Znajomość gatunków i rodzajów literackich.
Oleksandr Oleś


Biografia poeta



Wiersz «Рідна мова в рідній школі!»



Wiersz «О слово рідне! Орле скутий!»

Kateryna Motrycz


«Молитва до мови»

Andrij Malyszko
▪

Biografia poety



Wiersz «Буду я навчатись мови золотої»

Etap rejonowy
Zagadnienia gramatyczne


Fonetyka. Klasyfikacja spółgłosek.



Leksykologia. Paronimy.



Morfologia. Odmiana przymiotników grupy miękkiej .



Ortografia. Podwojenie spółgłosek.(Подвоєння приголосних)



Składnia. Drugorzędne części zdania.

Literatura
Znajomość gatunków i rodzajów literackich.
Wolodymyr Samijlenko
 Biografia poety


Wiersz «Українська мова»
Dmytro Bilous



Wiersze: «Рідне слово», «Якщо з українською мовою», «Коли забув ти рідну
мову».
Taras Szewczenko

 Posłanie «І метрвим, і живим...»
Maksym Rylskyj


Wiersz «Мова»

Ostap Wysznia


Biografia pisarza



Фейлетон «Чухраїнці»

Etap wojewódzki
Zagadnienia gramatyczne


Leksykologia. Grupy homonimów.



Morfologia. Osobowe formy czasownika.



Ortografia. Pisownia prefiksów пре-, при-, прі-.

 Składnia. Rodzaje zdań pojedynczych
Literatura
Znajomość gatunków i rodzajów literackich.
Lesia Ukrainka
▪

«Слово, чому ти не твердая криця...»

Iwan Bahrianyj


Biografia poety



Wiersz: «Рідна мова»
Mykola Kulisz



Biografia pisarza



«Мина Мазайло»

Dmytro Pawlyczko


Wiersze: «Ти зрікся мови рідної», «Рідна мова».

Mykola Lotoćkyj


Wiersz «Не говори: в нас мова соловʼїна»

