
 

Regulamin II edycji Gminnego Konkursu Ortograficznego 

DRZEWICKI MISTRZ ORTOGRAFII 2017  

 
I. Organizator: Burmistrz Gminy i Miasta w Drzewicy. 

II. Cele Konkursu: 

 sprawdzenie znajomości reguł ortograficznych i umiejętność stosowania ich 

w praktyce, 

 podniesienie poziomu kompetencji ortograficznych uczniów, 

 kształcenie nawyku prawidłowego stosowania podstawowych zasad 

ortograficznych. 

 stwarzanie uczniom możliwości zaprezentowania posiadanej wiedzy. 

III. Uczestnicy Konkursu: 

Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VII szkół podstawowych i klas II–III 

oddziałów gimnazjalnych z terenu Gminy i Miasta Drzewica.  

IV. Forma Konkursu 

Konkurs polega na napisaniu dyktanda w języku polskim.   

V. Zakres wiedzy i umiejętności:  

Zasady ortografii i interpunkcji języka polskiego. 

VI. Organizacja Konkursu 

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: 

a) szkolnym 

b) gminnym. 

VII. Etap szkolny 

1. Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Konkursową w celu przeprowadzenia    

szkolnego etapu Konkursu. 

2. Do etapu finałowego (gminnego) kwalifikuje się,  

 

a. w przypadku szkół podstawowych -  po dwóch uczniów z klas IV, V ,VI i VII, 

którzy najlepiej napisali dyktando konkursowe, 

 

b. w przypadku oddziałów gimnazjalnych – jeden uczeń z każdej klasy. 
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3. Uczniowie zakwalifikowani przez Szkolną Komisję Konkursową do etapu gminnego 

zgłaszają się (razem z opiekunem) w wyznaczonym terminie i miejscu. 

 

VIII. Etap gminny 

1. Konkurs przeprowadzi Gminna Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. 

2. Gminny Konkurs Ortograficzny odbędzie się w październiku 2017 r. w Regionalnym 

Centrum Kultury (RCK) w Drzewicy. Szkoły zostaną poinformowane o dokładnym 

terminie etapu finałowego do dnia 30.09.2017 r. 

3. Uczestnicy proszeni są o przybycie pół godziny przed rozpoczęciem Konkursu. 

4. Prace zostaną sprawdzone tego samego dnia. 

5. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

IX. Przebieg Konkursu 

1. Etap szkolny należy przeprowadzić do dnia 27.09.2017 r. Szkoły przygotowują treści 

dyktand we własnym zakresie. Na ich podstawie Szkolna Komisja Konkursowa 

przeprowadzi eliminacje wewnątrzszkolne i wyłoni uczniów, którzy awansowali 

do finału gminnego.  

2. Dyrektor szkoły przesyła Organizatorowi formularz zgłoszeniowy do dnia 

30.09.2017r. (załącznik nr 1 ) wraz ze sporządzonym przez Szkolną Komisję 

Konkursową protokołem z przebiegu etapu wewnątrzszkolnego (załącznik nr 2). 

3. Kompetencje ortograficzne uczestników finału gminnego będą sprawdzone w formie 

dyktand, pisane na karcie formatu A-4. 

4. Podczas pisania ze słuchu treści dyktanda nie wolno korzystać z żadnych pomocy 

naukowych, porozumiewać się z innymi uczestnikami, opuszczać sali przed zebraniem 

prac, korzystać z urządzeń elektronicznych (telefonów komórkowych, notesów, 

laptopów itp.) oraz słowników. 

5. Nie wolno pisać dyktowanego tekstu wielkimi drukowanymi literami. 

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

interpunkcyjnych, będą interpretowane na niekorzyść piszącego. Ewentualne 

poprawki należy nanieść poprzez skreślenie wyrazu błędnego i napisanie powyżej 

wersji poprawnej. Skreślenia muszą być wyraźnie zaznaczone, a wprowadzone 

poprawki jednoznaczne. 

7. Organizator nie dopuszcza miejsc ex aequo. Jeśli będzie kilka prac z tą samą liczbą 

punktów, co uniemożliwiałoby wyłonienie zwycięzców, Organizator zastrzega prawo 
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do przeprowadzenia dogrywki. Finaliści pierwszej części wezmą wówczas udział 

w ostatecznej rozgrywce, która wyłoni zwycięzców konkursu. 

6. Laureaci etapów szkolnych przyjeżdżają na etap gminny pod opieką nauczycieli. 

Organizator pokrywa koszty przejazdu. 

7. Laureat konkursu ortograficznego otrzyma nagrodę i tytuł Drzewickiego Mistrza 

Ortografii. Przyznany zostanie również tytuł Drzewickiego Wicemistrza Ortografii 

i III miejsce w każdej kategorii wiekowej. 

 

Zasady ogólne: 

Sposób sprawdzania prac: 

Do oceny dyktanda zostaną przyjęte następujące kryteria:  

 Prace uczniów powinny być napisane na karcie formatu A-4. 

 Wszelkie błędy podlegają następującej klasyfikacji: 

Błędy ortograficzne pierwszego stopnia: 

 błędy w zakresie pisowni wyrazów z ó–u, ż–rz, ch-h,  

 błędy w pisowni wyrazów wielką i małą litera,  

 błędy w zakresie pisowni „nie” z czasownikami, przymiotnikami 

i rzeczownikami,  

 błędy w pisowni nosówek (ą i ę) oraz połączeń om, on, em, en. 

 błędy w zapisie pisowni cząstki – by z osobowymi formami 

czasownika. 

Błędy ortograficzne drugiego stopnia: 

 pisownia wyrażeń przyimkowych, 

 stosowanie zasad interpunkcji, 

 przestawianie i opuszczanie liter, 

 pisownia zakończeń –ski, -cki, -dzki, -stwo, -wstwo, 

 błędy w zapisie pisowni cząstki – by z pozostałymi częściami mowy, 

 zmiękczenia. 

 Trzy błędy II stopnia traktujemy jako jeden błąd i stopnia. 

 Sprawdzający umieszcza pod tekstem dyktanda liczbę popełnionych błędów i składa 

własnoręczny podpis. 
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X.  Postanowienia końcowe: 

1. W dniu finału gminnego komisja sprawdza prace i sporządza protokół (załącznik nr 3) 

z jego przebiegu, który pozostaje w dokumentacji konkursu wraz z pracami uczniów. 

2. Tytuł Drzewickiego Mistrza Ortografii otrzymuje uczeń, który popełnił najmniejszą 

liczbę błędów. 

3. Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni postanowień 

niniejszego regulaminu. 

4. Osoby łamiące zasady określone w niniejszym regulaminie zostaną wykluczone 

z udziału w konkursie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………… 

(podpis i pieczątka Organizatora) 
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Załączniki: 

 Nr 1- formularz zgłoszeniowy, 

 Nr 2- wzór protokołu (etap szkolny), 

 Nr 3- wzór protokołu (etap gminny). 

 


