
REGULAMIN Konkursu Ortograficznego dla uczniów klas II i III „Mistrz
poprawnej pisowni" w roku szkolnym 2019/2020

                                                                                                                
1.Nazwa konkursu: „Mistrz poprawnej pisowni”
                                                                                                    
2.Adresaci konkursu: uczniowie klas II i III Szkoły Podstawowej nr 4 im. 
Jana Brzechwy w Swarzędzu.
                                                                                                          
3.Prace nadsyłane powinny być drogą mailową na adres:

konkurs.ortograficzny@czworka.edu.pl
                                                                                                            
4.Cele konkursu :                                                                               
*Motywowanie do poznawania i utrwalania reguł ortograficznych.
*Kształtowanie nawyku korzystania ze słowników ortograficznych.
*Rozwijanie czujności ortograficznej.
*Mobilizowanie do samodzielnego poszerzania wiedzy i zdobywania 
umiejętności potrzebnych w kolejnych etapach kształcenia.

                                                                                                               
4.Ustalenia ogólne:                                                                                 
a)Udział uczniów w konkursie jest dobrowolny.                                          
b) W konkursie mogą brać udział chętni uczniowie z klas II i III. 
c)Konkurs  polega na ułożeniu i  napisaniu  tekstu dyktanda z 
wymienionymi trudnościami ortograficznymi  w punkcie 5.                         
d) Komisja wyłania  uczniów, którzy uzyskali największą liczbę punktów.  
e)Tytuł  „MISTRZA POPRAWNEJ PISOWNI" otrzymuje uczeń z 
najwyższą liczbą punktów. W przypadku wyłonienia kilku prac o tej samej
liczbie punktów osoby te otrzymują tytuł „Mistrza poprawnej pisowni”.      
5.Zakres wymagań:                                                                          
Konkurs obejmuje następujące treści edukacji polonistycznej, 
przewidziane w podstawie programowej dla klas I- III szkoły 
podstawowej:                                                                                 
*Pisownia wyrazów wielką literą;                                                             
*Pisownia wyrazów z „ó" wymiennym i niewymiennym;     
* Pisownia wyrazów z „ rz” po spółgłoskach ;                                             
*Pisownia wyrazów z „rz" wymiennym i niewymiennym;                            
*Pisownia wyrazów z „ż" wymiennym i niewymiennym;                            
*Pisownia wyrazów z „h", „ch";
*Przykłady wyjątków od zasad.                                                                   
6.Termin  nadsyłania prac konkursowych:    30 maja 2020                        
7.Czas trwania:     18.05 – 30.05.2020                                                       
8.Skład komisji: Nauczyciele na poziomie klas drugich, nauczyciele na 
poziomie klas trzecich.

 



Wygrywa ten uczeń, który napisze spójny tekst (nie luźne zdania), w 
którym znajdą się: 

- co najmniej po dwa wyrazy z każdej zasady ortograficznej wymienionej 
w punkcie 5

 - przynajmniej po jednym wyrazie z trudnością ortograficzną 
niewymienną

- po jednym wyrazie, które są wyjątkami od reguł pisowni z punktu 5.

 W przypadku wyłonienia kilku prac o tej samej  liczbie punktów, osoby te
wspólnie otrzymują tytuł „MISTRZA POPRAWNEJ PISOWNI”.
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