POWIATOWY KONKURS ORTOGRAFICZNY
pn.
MISTRZ ORTOGRAFII
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału
w Powiatowym Konkursie Ortograficznym
dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

CELE KONKURSU:
• Propagowanie znajomości zasad poprawnej pisowni polskiej.
• Szerzenie wśród uczniów dbałości o kulturę słowa pisanego.
• Wyłonienie Mistrza Ortografii Powiatu Jaworskiego w II kategoriach:
gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna
.
ORGANIZATOR:
Katarzyna Lewszyk – doradca metodyczny PORE w Jaworze.
REGULAMIN:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
2. Konkurs przebiegać będzie w dwóch etapach: szkolnym i powiatowym.
3. W etapie powiatowym bierze udział trzech laureatów Szkolnego Konkursu Ortograficznego
4. Protokół z etapu szkolnego oraz kartę zgłoszenia uczestników do etapu powiatowego należy przesłać
do PORE w Jaworze, ul. Piłsudskiego 11, do 10 kwietnia 2017 r.
5. Etap powiatowy konkursu ortograficznego odbędzie się
12 kwietnia 2017 r. o godz. 13.00 w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Jaworze, ul. Wrocławska 30a, sala 60, I piętro lub w Auli PCKZiU,
ul. Dworcowa 10 (w zależności od liczby zgłoszeń)
6. Forma konkursu: dyktando .
7. Zasady oceniania: 1 błąd ortograficzny – 1 p., 3 błędy interpunkcyjne – 1 p.
Podczas pisania tekstu dyktanda nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych. Dyktowanego
tekstu nie wolno pisać drukowanymi literami. Nieczytelny i niejednoznaczny zapis wyrazu i znaku

interpunkcyjnego będzie rozstrzygany na niekorzyść piszącego. Ewentualne poprawki i przekreślenia
muszą być wyraźnie zaznaczone.
8. Konkurs obejmuje materiał z zakresu następujących zasad ortograficznych:
•

pisownia wyrazów z ó, u, rz, ż, ch, h;

•

pisownia wyrazów z ę, ą, en, em, on, om;

•

pisownia partykuły nie z różnymi częściami mowy;

•

pisownia cząstek –bym, - byś, -by;

•

pisownia wielką i małą literą;

•

pisownia wyrażeń przyimkowych i przyimków złożonych;

•

pisownia –ja, -ia w dopełniaczu, celowniku i miejscowniku liczby pojedynczej rodzaju
żeńskiego;

•

pisownia połączeń z liczebnikiem pół, ćwierć;

•

pisownia wyrazów typu pseudo-Polak, eks-Amerykanin;

•

pisownia połączeń wyrazowych z członami niby-, quasi-, super-, mini-;

•

użycie lub brak łącznika w złożeniach i zestawieniach; skróty, skrótowce;

•

interpunkcja w zdaniach pojedynczych, złożonych, wyliczeniach itp.

•

zasady cytowania.

9. Skład Komisji Konkursowej:
Komisję Konkursową stanowić będą nauczyciele - opiekunowie uczestników konkursu oraz
doradca metodyczny (doradca metodyczny – przewodniczący jury). Decyzje w sprawach
spornych podejmuje przewodniczący jury.
10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia dogrywki między uczestnikami, którzy
zdobyli taką samą liczbę punktów, w formie testu ortograficznego
11. Zgłoszenie szkoły do konkursu jest jednocześnie wyrażeniem zgody dyrektora, nauczycieli i
rodziców uczniów biorących udział w konkursie na przetwarzanie danych osobowych do celów
związanych z organizacją konkursu.

KARTA ZGŁOSZENIA
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Nazwa szkoły

…………………………………………………………………………………………………………………

Lp.

Imię i nazwisko ucznia

Klasa

Imię i nazwisko nauczycielaopiekuna

…………………………...........
Podpis dyrektora szkoły

PROTOKÓŁ
z przebiegu
ETAPU SZKOLNEGO
POWIATOWEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO,
który odbył się dnia ……………… w …………………………………………………………….
1. Skład Komisji Konkursowej:
Przewodniczący jury

………………………
Imię i nazwisko

Członek jury
Członek jury

………………….….…..
Podpis

………………………
………………………………………..

2. Liczba uczniów, którzy przystąpili do konkursu:

…………………..……..
…………………………
………………………….……

3. Nazwiska laureatów konkursu:
Lp.

Imię i nazwisko ucznia

Klasa

Imię i nazwisko nauczycielaopiekuna

1.
2.
3.

4. Uwagi o przebiegu konkursu:……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………

