
REGULAMIN KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO 

 

„Pisz bez byków” 

 
„Źle mówić lub pisać – to znaczy krzywdzić swoja mową tych wszystkich, którzy ją budowali. 

Język smuci się, choruje, gdy ludzie źle o nim mówią lub piszą” 

                                                                                                                 Janusz Korczak 

 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV uczęszczających do świetlicy - SP 34 

 

Cele konkursu: 

- rozbudzanie zainteresowań ortografią, 

- podniesienie poziomu kompetencji ortograficznych u uczniów klas IV, 

- promowanie umiejętności w zakresie poprawnego stosowania zasad ortograficznych 

  obowiązujących w pisowni języka polskiego, 

- uwrażliwienie na piękno i specyfikę języka polskiego, 

- kształtowanie postawy szacunku i współodpowiedzialności za dziedzictwo językowe, 

- kształtowanie zainteresowań i umiejętności samodzielnej pracy, 

- motywowanie uczniów do systematycznej pracy nad poprawnym posługiwaniem się 

  językiem ojczystym oraz do osiągania sukcesów, 

- rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem, 

- rozwijanie uzdolnień, ćwiczenie wytrwałości, promowanie samodoskonalenia, 

 

Termin konkursu: 

- I etap   - 15 I 2020 r. 

- II etap  - 16 I 2020 r. 

- III etap - 17 I 2020 r. 

 

Przebieg konkursu: 

- etap I    - wypełnienie przygotowanego tekstu – pisownia wyrazów z „ż” i „rz” 

- etap II   - wypełnienie przygotowanego tekstu – pisownia wyrazów z „u” i „ó” 

- etap III  - wypełnienie przygotowanego tekstu – pisownia wyrazów z „h” i „ch” 

 

Ocena prac konkursowych, obowiązujące zasady: 

Wygrywa ten uczeń, który nie popełni błędu lub popełni najmniejsza liczbę błędów, 

biorąc pod uwagę wszystkie trzy etapy konkursu (błędy będą sumowane). 

Za błąd ortograficzny uznaje się każde odstępstwo od obowiązujących w polskiej pisowni zasad 

ortograficznych. Wszelkie zapisy nieczytelne będą interpretowane na niekorzyść piszącego. 

Błędnie napisaną literę należy skreślić i powyżej umieścić wersję poprawną. 

 

Wyniki konkursu: 

- zostaną ogłoszone po III etapie - 23 I 2020 r. 

 

Nagrody dla laureatów: 

- najlepsi uczestnicy zostaną nagrodzeni dyplomem uznania oraz nagrodą rzeczową. 

Komisja konkursowa sprawdza prace i sporządza protokół. 

 

Organizator konkursu: 

Kierownik świetlicy: Lidia Piwowarczyk 

Komisja konkursowa: Iwona Jarosławska, Elżbieta Jachimczyk, Renata Piotrowska 

ZSP nr 8  Szkoła Podstawowa nr 34, Warszawa, ul. Kruczkowskiego 12b 


