
 

 

Regulamin 

II Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego  

dla uczniów klas VII szkół podstawowych województwa pomorskiego 

rok szkolny 2019/20 

 

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa 

im. mjra Henryka Sucharskiego w Gościcinie 

 

I. Cele konkursu: 

✓ zachęcenie dzieci do zdobywania wiedzy na temat polskiej ortografii- rozwijanie 

zainteresowań;  

✓ poznawanie zasad ortograficznych, ćwiczenie i doskonalenie poprawnej pisowni 

wyrazów oraz właściwej interpunkcji; 

✓ wspomaganie umiejętności stosowania wiedzy w praktycznym działaniu; 

✓ wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu własnych kompetencji. 

II. Ustalenia ogólne: 

1. Udział uczniów w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. W etapie szkolnym mogą brać 

udział wszyscy uczniowie z klas VII szkoły podstawowej. 

2. Za organizację I i II etapu konkursu odbywającego się na terenie szkół odpowiada lider 

zespołu humanistycznego lub nauczyciel koordynator wyznaczony przez dyrektora 

szkoły. 

3. Obowiązkiem nauczyciela koordynatora jest zgłoszenie uczniów do konkursu                            

i przekazanie informacji o zasadach przeprowadzenia i Regulaminu konkursu rodzicom i 

uczestnikom. 

4. Informacje dotyczące organizacji, przebiegu i wyników konkursu będą przekazywane 

wyłącznie przez stronę internetową szkoły http://www.spgoscicino.edu.pl 

5. Zgłaszający odpowiada za podanie poprawnych i czytelnych danych kontaktowych,  

a szczególnie adresu e-mail, na który zostaną przesłane materiały do I i II etapu 

konkursu. 

6. Autorzy zadań nie mogą przygotowywać uczniów lub własnych dzieci                                    

do udziału w konkursie. 

7. Finaliści i laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia. 

III. Zgłoszenie udziału w konkursie: 

1. Do dnia wyznaczonego w załączniku 1. należy zgłosić do organizatorów chęć 

przystąpienia do konkursu. 

2. Zgłoszenie należy przesłać pocztą elektroniczną, na adres: 

konkursVIIspgoscicino@gmail.com 

3. Zgłoszenie powinno zawierać: 

• Nazwę szkoły 

• Adres pocztowy szkoły 

• Nazwisko nauczyciela-koordynatora 

• Telefon kontaktowy 
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• Adres e-mail do korespondencji (na który organizatorzy prześlą materiały do I  

i II etapu) 

• Liczbę uczniów zgłaszanych do konkursu 

IV. Przebieg konkursu: 

1. Konkurs jest trzyetapowy. W I i II etapie udział biorą wszyscy zgłoszeni uczniowie. 

2. Terminarz konkursu umieszczony jest na stronie internetowej oraz w załączniku nr 1 

      do niniejszego Regulaminu. 

3. Konkurs na wszystkich etapach ma formę pisemną i zawiera dyktando. Uczniowie 

powinni wykazać się zarówno znajomością podstawowych zasad ortograficznych jak                

i praktycznym ich stosowaniem. 

4. Dyktando uczniowie powinni zapisywać piórem lub długopisem. 

5. Podczas konkursu nie wolno używać korektorów, a wszelkie poprawki powinny być 

wykonywane w określony sposób: 

✓ przekreślenie błędu jedną linią poziomą, 

✓ estetyczne i wyraźne, poprawne napisanie całego wyrazu nad lub obok skreślenia, 

✓ poprawki nieczytelne i niejednoznaczne uznane zostaną za błąd. 

6. Etap pierwszy i drugi (eliminacje) uczniowie będą pisali na terenie swoich szkół. Składa 

się on z dyktanda. Za organizację pierwszego i drugiego etapu konkursu odpowiada 

nauczyciel zgłaszający uczniów (koordynator). 

7. Dyktanda eliminacyjne muszą być przeprowadzone w wyznaczonym w terminarzu dniu, 

o godzinie tej samej dla wszystkich uczniów w szkole przystępujących                           

do konkursu. 

8. Testy eliminacyjne sprawdza komisja szkolna pod przewodnictwem nauczyciela 

koordynatora. 

9. Zadaniem komisji jest wyłonienie uczniów, którzy w eliminacjach osiągnęli 95                     

lub więcej procent. Nazwiska tych uczniów wraz z wynikami należy wpisać do 

protokołu (wg załącznika nr 3) i przesłać do organizatorów. 

10. Nauczyciel koordynator jest zobowiązany do uzyskania od Rodziców tych uczniów 

zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu (wg wzoru                          

w załączniku nr 2).Wypełnione druki przechowuje nauczyciel koordynator. 

Uwaga: 

Osiągnięcie wyniku powyżej 95% nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się                        

do kolejnego etapu. 

11.  Protokół komisji (wg załącznika nr 3), należy jak najszybciej, nie później niż w dniu 

podanym w terminarzu, przesłać do organizatorów faksem, na numer 586728123 

12. Organizatorzy, po zapoznaniu się z wynikami z I i II etapu, wyłonią 20. uczniów, którzy 

wezmą udział w kolejnym etapie. 

13.  Lista uczniów zakwalifikowanych do III etapu opublikowana zostanie na stronie 

internetowej konkursu. 

14. Dyktanda etapu I i II uczniów, którzy zakwalifikowani zostali do kolejnego etapu, należy 

dostarczyć organizatorom w dniu przeprowadzania etapu III. 

15. Podczas etapu III uczniowie wykażą się umiejętnością pisania ze słuchu. 



 

 

16. Trzeci etap odbędzie się w SP w Gościcinie w terminie podanym przez Organizatora. 

Ogłoszenie wyników końcowych odbędzie się dwa tygodnie po napisaniu dyktanda 

finałowego – terminy będą podane w załączniku. 

17. Uczniowie powinni przynieść własne przybory do pisania i legitymację szkolną. 

18. W III etapie konkursu weźmie udział 20. uczniów, którzy uzyskają najwyższą liczbę 

punktów w etapie I i II, a także ci uczestnicy, którzy zdobyli identyczną liczbę punktów, 

jaką uzyskał 20. uczestnik. 

19. Tytuł laureata konkursu otrzymuje 8 uczniów, którzy uzyskali najwyższą liczbę 

punktów w etapie III, a także ci uczestnicy, którzy zdobyli identyczną liczbę punktów, 

jaką uzyskał ósmy finalista. 

20. Prace konkursowe pod względem poprawności ortograficznej i interpunkcyjnej sprawdzi 

komisja składająca się z organizatorów konkursu oraz nauczycieli SP                                  

w Gościcinie. 

21. Dyktanda III etapu - finału konkursu, po napisaniu ich przez uczniów, pozostają                       

do dyspozycji jury i organizatorów. 

22. Decyzja jurorów dotycząca wyników konkursu jest ostateczna i nie podlega zmianie. 

V. Zasady oceniania prac konkursowych 

1. Komisje konkursowe oceniają poprawność ortograficzną zgodnie z następującymi 

kryteriami: 

✓ Za błędy popełnione podczas pisania ze słuchu punkty są odejmowane od określonej 

maksymalnej liczby punktów wg zasady: 

- błąd I stopnia – 1 pkt 

- błąd II stopnia – 0,5 pkt – błędy interpunkcyjne 

 

VI. Zakres wymagań 

1. Pisownia zmiękczeń (w tym zakończeń bezokoliczników).  

2. Pisownia spółgłosek dźwięcznych i bezdźwięcznych (z uwzględnieniem pisowni przedrostków 

roz-, bez-, wz-, wez-, ws-, wes- oraz zakończeń –ski, -cki, -dzki, -stwo, -ctwo, -dztwo, -śba,- źba). 

3. Pisownia wyrazów z „ó” i „u” 

4. Pisownia wyrazów z „rz” i  „ż” 

5. Pisownia wyrazów z „ch” i „h”  

6. Pisownia wyrazów z ą, ę  

• w wyrazach rodzimych lub całkowicie spolszczonych; 

• ę w M., B., W. lp. niektórych rzeczowników rodzaju nijakiego, np. imię; 

• ę w B. lp. i ą w N. lp. w zakończeniach rzeczowników i przymiotników; 

• w zakończeniach czasowników: 

- ę w 1. os. lp. i  ą w 3. os. lm. czasu teraźniejszego; 

- ą, ę w czasie przeszłym, np. zdjął.  



 

 

7. Pisownia wyrazów z om, on, em, en  

• w wyrazach obcego pochodzenia; 

• w zakończeniach rzeczowników w C. lm. –om oraz –em w N. lp. 

8. Pisownia wyrazów wielką i małą literą 

• imiona, nazwiska, przydomki, przezwiska, nazwy dynastii, rodów; 

• imiona własne zwierząt i drzew; 

• imiona własne bogów i postaci mitologicznych; 

• nazwy istot ze świata wierzeń, mitologii, fantastyki; 

• nazwy części świata, krajów, regionów i ich mieszkańców, przedstawicieli ras ludzkich i plemion; 

• nazwy gwiazd i ich układów oraz planet i ich mieszkańców; 

• nazwy mieszkańców miast, wsi, osiedli i dzielnic miast; 

• jedno i wielowyrazowe nazwy geograficzne (nazwy kontynentów, oceanów, mórz, cieśnin, gór, 
kanałów, puszcz itp.) 

• przymiotniki utworzone od nazw geograficznych; 

• nazwy miejscowe ( miast, wsi, osad); 

• nazwy ulic, placów, parków, skwerów, dzielnic i osiedli oraz zabytków, budowli i pomników; 

• nazwy świąt religijnych, państwowych oraz dni świątecznych; 

• nazwy obrzędów, zabaw i zwyczajów; 

• nazwy dni tygodnia, miesięcy i dłuższych okresów kalendarzowych; 

• nazwy województw; 

• nazwy ras zwierząt, gatunków i odmian roślin; 

• tytuły utworów literackich, filmów, dzieł sztuki; 

• tytuły czasopism,  

• użycie wielkiej litery ze względów grzecznościowych, np. w korespondencji. 

9. Pisownia wyrazów z nie (także z przymiotnikami i przysłówkami w stopniu wyższym 

      i najwyższym oraz z imiesłowami). 

10. Pisownia wyrazów z cząstką by. 

11. Pisownia wyrażeń przyimkowych i przyimków złożonych. 

12. Pisownia przymiotników złożonych typu ciemnozielony, biało-czarny. 

13. Pisownia zakończeń rzeczowników: -i, -ii, -ji. 

14. Dzielenie wyrazów przy przenoszeniu. 

15. Stosowanie znaków interpunkcyjnych (kropki, przecinka, dwukropka, myślnika, cudzysłowu, 
znaku zapytania, wykrzyknika) 

• do wyznaczania granicy wypowiedzenia; 

• w zapisie dialogu; 



 

 

• stosowanie przecinka w zdaniu pojedynczym i złożonym (odpowiednio do użytych spójników; 
przecinek przed powtórzonymi spójnikami); 

• cudzysłów w zapisie tytułu; 

• cudzysłów w przytoczeniach cudzych słów oraz wyrazach użytych w znaczeniu przenośnym, 
ironicznym itp.; 

• użycie kropki w zapisie skrótów związanych z korespondencją i innych popularnych skrótów. 

VII. Kontakt 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znaleźć można na stronie internetowej Szkoły 

pod adresem: http://www.spgoscicino.edu.pl 

W sprawach organizacyjnych prosimy kontaktować się pisząc na adres: 

konkursVIIspgoscicino@gmail.com 

Protokoły po I i II etapie należy przesyłać faksem na numer 586728123 

Sprawy nieuregulowane regulaminem rozstrzyga organizator. 
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