
Motto 
„Pisać dobrze ten potrafi, 
Kto się uczy ortografii” 

 
 
 
 

 
Regulamin  

Konkursu Ortograficznego 
 dla klas IV-VI szkół podstawowych 

 o tytuł  
MISTRZA ORTOGRAFII  

 
 

I . Konkurs ma na celu : 
• sprawdzanie znajomości zasad pisowni polskiej i umiejętności przestrzegania ich  

w praktyce, 
• wdraŜanie do poprawnego stosowania znaków interpunkcyjnych i uzyskania przy ich 

pomocy właściwego sensu wypowiedzi, 
• wdraŜanie do samokontroli, 
• kształcenie czynnej, twórczej postawy wobec zjawisk językowych, szacunku dla 

języka ojczystego. 
 
 

II. Terminy konkursu: 
 

1. Etap szkolny ( dyktando ) – 25.11.2010 r. o godz. 1200 
2. Tekst dyktanda będzie do odbioru w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 9  w Mielcu 

w dniu 24.11.2010 r. w godzinach 8 00 – 14 30.   
3. Etap II (test)  - 17.03.2011 od godz. 12 00  do 13 00 w Szkole Podstawowej  

nr 9 im. Władysława Jasińskiego  ,, Jędrusia” w Mielcu, ul. Drzewieckiego 11.  Prace 
konkursowe (test) poprawiać będzie komisja konkursowa. 

 
III. Warunki konkursu : 
 

1. Uczestnikami konkursu są uczniowie klas IV –VI. 
2. Komisję Konkursową I etapu powołuje Dyrektor Szkoły. 
3. Etap szkolny ma formę dyktanda. Komisja kwalifikuje do etapu II pięciu uczniów  

z najlepszymi wynikami z jednej szkoły. Komisja konkursowa ocenia poprawność 
ortograficzną i interpunkcyjną zgodnie z następującymi kryteriami: 

� za błędy popełnione podczas pisania ze słuchu punkty są odejmowane od 
maksymalnej liczby 20 punktów wg zasady: 

- błąd I stopnia – 2 punkty 
- błąd II stopnia – 1 punkt 

Za błędy I stopnia uwaŜa się pisownię rz –Ŝ, ó –u, h –ch , pisownię „nie”  z róŜnymi 
częściami mowy; pisownię wyrazów wielką literą, opuszczanie wyrazu. 



Błędy II stopnia to inne błędy, np.: ą, ę z utratą dźwięczności i zmiękczenia, 
opuszczone pojedyncze litery, przestawianie wyrazów w zdaniu, zniekształcone 
końcówki wyrazów. 
Dwa błędy interpunkcyjne mają wartość jednego błędu II stopnia. 

� nie uznaje się błędów, które uczeń poprawił w następujący sposób: błędna 
litera lub wyraz zostały przekreślone; 

� poprawna litera lub wyraz zapisane nad lub obok przekreślenia; 
� wszelkie „przeróbki” liter uznaje się za błędy: 
� brak akapitów i zły zapis dialogu traktujemy jak błędy II stopnia 
� nie wolno pisać dyktowanego tekstu „literami drukowanymi”. 

 
4. Tekst dyktanda, dołączony w osobnej kopercie, naleŜy otworzyć komisyjnie przed 

konkursem w obecności uczniów. 
5. Dyktanda uczniów, które zakwalifikowały się do etapu II, naleŜy dostarczyć wraz  

z protokołem do organizatora konkursu – Szkoły Podstawowej nr 9  
w  Mielcu do dnia 26.11.2010 r. 

6. Zwycięzca etapu II otrzyma tytuł „Mistrza Ortografii”. 
7. Miejsca drugie i trzecie zostaną uhonorowane tytułami wicemistrzów. 
8. O wynikach II etapu konkursu laureaci zostaną powiadomieni do dnia 21.03.2011 r. 

Prace uczestników etapu II będą do wglądu w Szkole Podstawowej nr 9  
w Mielcu w sali nr 9 od dnia 22.03. – 25.03 2011 r. od godziny 800 – 1200. 

9. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody ksiąŜkowe. Termin i miejsce 
spotkania zostaną określone oddzielną informacją. 

 
 
 

 
 

 
 
 


