NAUCZYCIELE EDUKACJI
WCZESNOSZKOLNEJ

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W XVI EDYCJI
POWIATOWEGO KONKURSU
„MISTRZ ORTOGRAFII”
DLA UCZNIÓW KLAS III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

ORGANIZATOR:
Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze
CELE KONKURSU:
• Propagowanie znajomości zasad poprawnej pisowni polskiej.
• Szerzenie wśród uczniów dbałości o kulturę słowa pisanego.
• Wyłonienie Mistrza Ortografii Powiatu Jaworskiego.
REGULAMIN:
Powiatowy konkurs ortograficzny składa się z dwóch etapów:
• I etap – szkoła sama ustala termin
• II etap – powiatowy odbędzie się 20 maja 2016 r. o godz. 10.00
w Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji w Jaworze,
ul. Piłsudskiego 11 (sala konferencyjna - I piętro)
I ETAP SZKOLNY
1. Etap szkolny organizują i przeprowadzają komisje szkolne powołane przez
dyrektorów szkół (można wykorzystać teksty dyktand z poprzednich lat).
2. Do etapu II – powiatowego przechodzą uczniowie, którzy uzyskają najwięcej
pkt lub zostaną bezpośrednio wytypowani przez nauczycieli do etapu
powiatowego.
Liczba laureatów dla poszczególnych szkół wynosi tyle, ile liczba oddziałów
klas III w danej szkole tj.:
1 oddział – 1 uczeń,
2 oddziały – 2 uczniów,
3 oddziały – 3 uczniów itd.

4. W przypadku takiej samej liczby pkt. komisja ma obowiązek przeprowadzić
dogrywkę.
5. Szkolna Komisja Konkursowa może dokonać kwalifikacji w inny sposób,
zachowując ustaloną zasadę.
6. Przewodniczący Szkolnej Komisji Konkursowej ma obowiązek przesłać
protokół wypełniony wg załączonego wzoru do dnia 13 maja 2016 r.
pod niżej podany adres:
Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze
ul. Piłsudskiego 11
59-400 Jawor
tel./fax 76 729 19 24
7. Zgłoszenie szkoły do konkursu jest jednocześnie wyrażeniem zgody dyrektora,
nauczycieli i rodziców uczniów biorących udział w konkursie na przetwarzanie
wykorzystanie danych osobowych oraz wizerunku do celów związanych
z organizacją konkursu.
II ETAP POWIATOWY
W skład komisji wchodzą nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej. Komisja
sporządza protokół z uzyskanych wyników.

Etap II wyłoni:
• MISTRZA ORTOGRAFII POWIATU JAWORSKIEGO
• I WICEMISTRZA POWIATU JAWORSKIEGO
• II WICEMISTRZA POWIATU JAWORSKIEGO

8. KRYTERIA OCENY:
• Błąd ortograficznych w miejscu wyróżnionym liczymy jako - 1 p.
• Pozostałe błędy ortograficzne - 0.5p.
- O ocenie poprawności ortograficznej dyktanda decyduje:
- Za błąd ortograficzny należy uważać każdy zapis sprzeczny z zasadami
ortografii polskiej /np. ruża, przedewszystkim, Morze, itp.)/ - 1 p.
- Usterki w zapisie /przestawianie liter w wyrazie, brak liter (za wyjątkiem
wyrazu z trudnością ortograficzną:
np. wewiórka zamiast wiewiórka- 0.5p.
wiewirka zamiast wiewiórka- 1 p.
- „b za d” itp. liczymy jako 0.5p.
- Brak litery „ó, u, rz, ch, h” oraz zmiękczeń, traktujemy jako błąd
ortograficzny i punktujemy zgodnie z w/w zasadami /podpunkt 1,2/.
- Brak znaków interpunkcyjnych -0.5p.
- Brak elementu litery liczymy jako 0.5p.
- Błąd występujący w wyrazie użytym kilka razy w tekście liczymy jako
jeden i punktujemy zgodnie z w/w zasadami /podpunkt 1 i 2/.
Przed przystąpieniem do dyktowania tekstu konkursowego
pamiętajmy o przekazaniu uczniom następujących zasad:
- Liczebniki w tekście dyktanda zapisujemy słownie.
- Nie stosujemy skrótów tylko pełne zapisy „ulica nie ul.”.
- Wielka litera w imionach, nazwiskach, tytułach książek, nazwach krain
geograficznych (nawet tych bajkowych).
- Tekst dyktanda piszemy starannie. Błąd zauważony przez ucznia może być
przekreślony napisany nad skreśleniem. / operację tą należy zgłosić
nauczycielowi wspomagającemu, który parafuje zmiany, otacza zielonym
długopisem/.
- Używamy tylko pióra lub długopisu.
- Nie używamy korektorów i gumek.
9. FINALIŚCI POWIATOWEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO
w dniu eliminacji powiatowych otrzymują dyplomy przygotowane przez
Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

W załączeniu przesyłamy:
o Protokół etapu szkolnego

ZAŁĄCZNIK NR 1
MATERIAŁ ORTOGRAFICZNY
na rok szkolny 2015/2016
„ó” wymienne

piórko, główka, dróżka, dziób, chłód, mróz, lód, stół, samochód, ogród, dwójka,
trójka, siódemka, ósemka, otwór, szósty, brzózka, stół, głód, podróż, podwórko,
„ó” niewymienne

córka, góra, jaskółka, kłótnia, który, królik, ogórek, półka, późno, równanie,
równy, różowy, skóra, sójka, spóźniony, szczegół, wkrótce, wróbel, wspólny,
wróżka, wzgórze, żółw,
„u”

autor, kupić, ruszać, fruwać, kierunek, zwiastun, gruszka, pietruszka, nauka, kula,
buty, buraki, kapusta, minuta, buda, kapusta, auto, Europa, zupa, turysta, kura,
„rz” wymienne

morze, dobrze, dworzec, marzec, orzeł, malarz, pisarz, kominiarz, gorzki, którzy,
rowerzysta,
„rz” niewymienne

burza, jarzębina, korzeń, kurz,
orzech, porządek, rzadko, rzeka, rzepa,
rzodkiewka, rzucać, tchórz, wierzba, urządzenie, zmierzch, zwierzę,
„rz” po spółgłoskach

brzoza, drzewo, krzew, trzy, trzmiel, krzesło, grzyby, powietrze, wrzosy, wrzesień,
wrzos, ujrzał, dojrzały, grzmot, spojrzał, grządki, wietrzyk,
„ż’

Bożenka, ciężki, wąż, jeż, żółw, już, żaba, łóżko, książka, może, przerażony, żyje,
żeby, dużo, śnieżek, każdy, różny , róża, straż, świeży, tuż, uważnie, wieża,
„h”

hałas, hamak, herbata, hipopotam, hak, hulajnoga, helikopter, humor,
„ch”

chata, chmura, chyba, tchórz, chleb, chory, chętny,
zmiękczenia:

Basia, bocian, ciemno, dzieci, niesie, jabłoń, śliwka, leśnik, liść, radość, spóźniać
się, zaspać, wcześnie, słońce, wiśnie, czereśnie, śliczny, ślad, zielony,
inne wyrazy”

bąk, ręka, legenda, krajobraz, śnieg, pszczoła, stanął, lekki, dżdżysty, kolej,
turysta, często, dzwonek, wichura, zamiótł, wrócił, lektury, często, leśniczówka,
wziął, trębacz, wspólnie, głośno, dzień, dzieci, śmieci, stanąć, zima, zmierzch,
temperatura, jagnię, bezpiecznie, wśród, wyścig, tęcza, marchewka, dąb.

