
 

XIX Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny 
klas VI-VII o tytuł „Mistrza Ortografii”  

 

ORGANIZATOR 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 113 PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 1 

WE WROCŁAWIU 

REGULAMIN 

I 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas VI-VII szkół podstawowych Wrocławia - 

zwycięzców eliminacji szkolnych. 

2. Przewidywany termin konkursu: 2.03.2018 r. (piątek) godz. 9.00 

3. Miejsce konkursu: Szkoła Podstawowa nr 113 przy ul. Zemskiej 16c we Wrocławiu. 

II 

1. Celem konkursu jest: 

a) promowanie umiejętności w zakresie stosowania zasad ortograficznych języka polskiego; 

b) doskonalenie poprawności pisowni ortograficznej i gramatycznej; 

c) kształcenie nawyku prawidłowego stosowania podstawowych zasad ortograficznych; 

d) kształcenie umiejętności ortograficznej samokontroli; 

e) rozwijanie zainteresowań kulturą języka polskiego. 

III 

1. Uczestnicy przygotowują się do napisania dyktanda. Wybierani są na podstawie szkolnych 

eliminacji. 

2. W konkursie ocenia się poprawność ortograficzną i interpunkcyjną. 

3. Podczas pisania dyktanda nie można korzystać z żadnych pomocy naukowych (słowników, 

notatek), porozumiewać się z innymi piszącymi, opuszczać sali przed zebraniem prac, 

korzystać z wszelkich urządzeń elektronicznych (telefonów komórkowych, laptopów, 

notesów) itp. 

4. Niedostosowanie się do zasad regulaminu wpływa na dyskwalifikację piszącego. 

5. Dyktanda nie wolno pisać „literami drukowanymi” ze względu na stosowanie wielkich liter. 

6. Prace nieczytelne nie będą podlegały sprawdzaniu i ocenie. 



7. Wyrazy nieczytelne bądź zapisane w sposób niejednoznaczny będą rozstrzygane na 

niekorzyść piszącego. 

8. Cyfr, liczby oraz daty w dyktandzie należy zapisywać słownie.  

IV 

1.W skład Komisji wchodzą nauczyciele – poloniści szkoły organizującej konkurs.  

2.Komisja wybiera przewodniczącego. 

3.Obowiązki sekretarza pełni powołany przez organizatorów nauczyciel. 

4.Członkowie komisji otrzymują prace konkursowe, sprawdzają błędy według wzoru 

dyktanda. Najlepsze prace (z najmniejszą ilością błędów) są sprawdzane ponownie przez 

innych członków komisji. Miejsca przyznawane są na podstawie ilości błędów.  

4.Komisja przyznaje: 

• I miejsce i tytuł „Mistrza Ortografii” 

• II miejsce i tytuł „Wicemistrza Ortografii” 

• III miejsce i tytuł „II Wicemistrza Ortografii” 

• trzy wyróżnienia 

4.1. Komisja nie przyznaje innych miejsc. W razie tej samej ilości błędów komisja nie 

przyznaje tytułu na danym poziomie.  

5. Komisja poprawia prace konkursowe według następujących kryteriów: 

5.1. DYKTANDO 

a) ortografia 

- uchybienia w zakresie podstawowych zasad pisowni: u-ó, ch-h, rz-ż, wielkiej litery, wyrażeń 

przyimkowych i partykuły „by”, „nie” z czasownikami, rzeczownikami, przymiotnikami, 

przysłówkami; wszystkie jako 1 błąd ortograficzny; 

- błędy „słowne” - pozostałe uchybienia poprawnościowe, w tym: w przenoszeniu, błędy 

fleksyjne, zniekształcenia zapisu, brak w zapisie; 2 błędy słowne = 1 błąd ortograficzny. 

b) interpunkcja: 

-  błąd: brak przecinka lub niewłaściwe postawienie: oddzielającego równorzędne części 

zdania pojedynczego, przy wyliczaniu, oddzielającego części składowe wypowiedzenia 

złożonego, wtrąceń, imiesłowów z określeniami, stosowania myślnika, dwukropka, 

cudzysłowu i innych znaków interpunkcyjnych itp.; 

- przeliczenie błędów interpunkcyjnych: 3 błędy interpunkcyjne = 1 błąd ortograficzny;  

6. Wszelkie nieczytelne i niejednoznaczne zapisy wyrazów, grup wyrazowych, liter i znaków 

interpunkcyjnych będą interpretowane na niekorzyść piszącego. Kwestie sporne będzie 

rozstrzygać komisja konkursowa.  



7. Prace konkursowe po sprawdzeniu będą do wglądu w sekretariacie szkoły przez miesiąc po 

ogłoszeniu wyników przez Komisję.  

 

V 

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie uczestników wyłonionych w szkołach 

- maksymalnie do 3 kandydatów– do 16. 02. 2018 r. na adres e-mail: 

- konkurs_ortograficzny_sp113@wp.pl 

2. Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane: 

a) imiona i nazwiska uczestników (3 uczniów ze szkoły) 

b) klasa, szkoła 

c) imię i nazwisko nauczyciela opiekuna  

3. Zgłoszenia przesłane po terminie lub niepełne nie będą uwzględniane. 

4. Każde zgłoszenie powinno być potwierdzone wiadomością zwrotną od organizatora.  

VI 

Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych na potrzeby konkursu oraz na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku na 

stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 113 we Wrocławiu zarówno ucznia jak  

i nauczyciela prowadzącego. (art. 23 ust. 1 pkt.1 Ustawy z 29 sierpnia 1997 o ochronie danych 

osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) 

Zastrzeżenie dotyczące publikacji wizerunku można zgłosić pisemnie w dniu konkursu. 

Każdy uczestnik konkursu w dniu konkursu dostarcza pisemną zgodę na przetwarzanie 

danych i wykorzystanie wizerunku.  

VII 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu oraz harmonogramu konkursu. 

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do jury i organizatorów. 

 

 

 

 

 

 


