
 

 

MIESIĄC JĘZYKA OJCZYSTEGO 2020 RUSZA! 

 

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy współpracy z Kołem Naukowym Językoznawców 

Studentów UJ im. Mieczysława Karasia organizuje od 21 lutego do 21 marca 2020 roku Miesiąc Języka Ojczystego. 

W ramach tego przedsięwzięcia organizowane są cztery konkursy skierowane do uczniów polskich szkół: 

 

 V Konkurs na gadkę 

„Co u nas straszyło we wsi?” – to temat tegorocznej edycji, która jak co roku polega na 

przygotowaniu gwarowego niewierszowanego, oryginalnego (czyli wcześniej nieprezentowanego) monologu. 

Konkurs nie ma ograniczeń wiekowych, ale uczestnicy zostaną przydzieleni do trzech kategorii (dzieci, młodzież, 

dorośli). 

 V Konkurs na reklamę 

Uczniowie szkół podstawowych mogą wcielić się w rolę PR-owców i nakręcić reklamę na temat „Jeden dobry 

slogan wart jest więcej niż tysiąc słów”. Ich zadaniem będzie nakręcenie filmu reklamującego dowolny produkt, 

ideę lub usługę. Finaliści będą musieli zaprezentować swoje prace ustnie i w formie multimedialnej. Konkurs jest 

kierowany do uczniów klas czwartych, piątych, szóstych, siódmych i ósmych szkół podstawowych.  

 Konkurs „Twoja dzielnica — Twoja mównica” 

Czym jest socjolekt i co go odróżnia od gwary i żargonu? To temat, który zgłębią uczestnicy tego konkursu. 

Będzie on polegał na opracowaniu w dowolnej formie (może to być prezentacja multimedialna, opowiadanie, 

piosenka, scenariusz, film fabularyzowany itd.) wybranego socjolektu i zaprezentowanie go podczas finału 

w formie monologu lub dialogu. Konkurs jest kierowany do uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych 

oraz wszystkich klas szkół ponadpodstawowych. 

 Konkurs „Stereotypy a rzeczywistość” 

 Jakie stereotypy kryją się w memach? Czy tzw. meme templates to tekst kultury, który można naukowo 

zanalizować? Zapraszamy uczniów klas siódmych i ósmych oraz szkół ponadpodstawowych do zgłębienia 

zagadnienia wybranego przez siebie stereotypu w internetowych memach. W pierwszym etapie uczestnicy 

przygotowują prezentację, a w drugim krótką wypowiedź i film.  

Terminy:  

 koniec nadsyłania prac konkursowych — 17 lutego 2020 r. 

 ogłoszenie wyników I etapów konkursów — do 28 lutego 2020 r.  

 finały na Wydziale Polonistyki UJ — 12 marca 2020 r. 

 

Szczegóły oraz regulaminy z formularzami zgłoszeniowymi dostępne są na stronie: http://mjo.uj.edu.pl/konkursy-2020/.  

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod adresem: miesiac.jezyka.ojczystego@uj.edu.pl. 

 

Zapraszamy także do zapoznania się z innymi inicjatywami odbywającymi się w ramach Miesiąca Języka Ojczystego oraz 

do udziału w VI Dyktandzie Krakowskim. 

http://mjo.uj.edu.pl/konkursy-2020/

