REGULAMIN KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO
„MISTRZ ORTOGRAFII” DLA KLAS IV-VII
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

I. CELE KONKURSU:
1.Promowanie poprawnej pisowni wyrazów z trudnością ortograficzną.
2.Wyrobianie nawyku korzystania z reguł poprawnej pisowni.
3. Upowszechnienie samokontroli ortograficznej.
4.Poszerzenie zainteresowania kulturą i językiem polskim.
II. ORGANIZACJA KONKURSU:
1. Konkurs ortograficzny „MISTRZ ORTOGRAFII” jest konkursem jednoetapowym, szkolnym,
organizowanym dla uczniów klas IV – VII w ramach Tygodnia Kultury Języka.
2. Termin konkursu: 13 lutego 2018 roku, godzina 10.20.
3. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas IV - VII wyłonieni przez nauczycieli uczących
w danej klasie. Do konkursu może przystąpić max. 4 uczniów reprezentujących daną klasę.
4. Uczestnicy będą rywalizować w dwóch kategoriach wiekowych: klasy IV – V i klasy VI - VII.
5. Kwestie sporne i nieobjęte regulaminem każdorazowo rozstrzyga organizator.
6. Ogłoszenie wyników nastąpi 20 marca 2018 roku.
III. FORMA
1. Konkurs będzie miał charakter dyktanda.
2. Podczas konkursu nie można korzystać z żadnych pomocy naukowych (słowników, notatek),
porozumiewać się z innymi piszącymi, korzystać z wszelkich urządzeń elektronicznych (telefonów
komórkowych, laptopów).
3. Odpowiedzi powinny być pisane w sposób czytelny i jednoznaczny.
4. Nie uznaje się błędów, które uczeń poprawił w następujący sposób:
- błędna litera lub wyraz zostały przekreślone,

- poprawna litera lub wyraz zostały zapisane nad lub obok przekreślenia.
Za błędy uznaje się wszelkie "przeróbki" liter.
IV. KRYTERIA OCENIANIA
Prace Konkursowe będą oceniane według następujących kryteriów:
1. Błędy ortograficzne I kategorii: 2 punkty za każdy błąd: pisownia ó – u, rz – ż, ch – h,
pisownia „nie” z rzeczownikami, czasownikami, przymiotnikami, przysłówkami, pisownia
wyrazów wielkich i małych liter.
2. Błędy ortograficzne II kategorii: 1 punkt za każdy błąd: pisownia „nie” z imiesłowami,
pisownia cząstki „by”, pisownia nosówek, nazwisk i nazw rzadko używanych i inne, które nie
zostały zaliczone do kategorii I.
3. Usterki interpunkcyjne (4 przecinki = 1 pkt).
V. UWAGI OGÓLNE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU KONKURSU
1. Organizatorzy uczulają uczniów, że należy pisać wyraźnie, a błędy poprawiać przez skreślenie
całego wyrazu i napisanie go ponownie.
2. Nauczyciele czytają całe dyktando w celu zapoznania uczniów z jego treścią.
3. Nauczyciele dyktują po kolei każde zdanie. Nie mówią, gdzie należy postawić kropkę, przecinek,
wielką literę.
4. Każde następne zdanie można dyktować po upewnieniu się, że wszystkie dzieci napisały zdanie
poprzednie.
5. Po napisaniu dyktanda nauczyciel czyta je jeszcze raz - dość wolno. Dzieci sprawdzają swoje
zdania, poprawiają, uzupełniają ewentualne braki.
VI. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia przyjmowane będą do 8 marca u nauczycieli języka polskiego.
VII. NAGRODY
Tytuł "Mistrza Ortografii" kl. IV- V oraz kl. VI-VII otrzymuje uczeń, który popełnił jak najmniejszą
ilość błędów. Zwycięzcy otrzymają nagrody książkowe, pozostali uczestnicy - pamiątkowe dyplomy.

Serdecznie zapraszamy do udziału!
ORGANIZATORZY: M. Kędziora i M. J. Pielińska

