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Ostrów Wielkopolski, styczeń 2018 r.

KONKURS POD PATRONATEM RADY JĘZYKA POLSKIEGO
oraz
Pani Beaty Klimek
PREZYDENTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO
MISTRZ

ORTOGRAFII

XX edycja Konkursu Ortograficznego
dla uczniów:
klas: II, III szkół podstawowych
klas: IV, V, VI, VII szkół podstawowych
klas: II, III gimnazjów
„Błąd w mowie i piśmie
to jak brzydka plama
na fotografii matki,
którą kochasz.”
Janusz Korczak

Organizatorzy konkursu
 Ostrowskie Towarzystwo Naukowe;
 Stowarzyszenie Przyjaciele Szóstki;
 Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim;
 Szkoła Podstawowa nr 6 im. M. Rataja w Ostrowie Wielkopolskim;
 Szkoła Podstawowa Uczniów Kreatywnych Spółdzielni Oświatowej (z oddziałam
gimnazjalnymi) w Ostrowie Wielkopolskim;
 Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim;
 ABISAL s. c. – wydawca gazety Nasz Rynek
 P a t r o n a t m e d i a l n y Nasz Rynek;

REGULAMIN KONKURSU
I. Cele konkursu
1. Wyrabianie nawyku poprawności ortograficznej i wdrażanie do poprawnej pisowni.
2. Wyłonienie mistrzów ortografii.
3. Stworzenie uczestnikom konkursu możliwości potwierdzenia własnych umiejętności
związanych z opanowaniem zasad ortografii i interpunkcji.
4. Rozbudzanie ambicji uczniów oraz kształtowanie zasad szlachetnego
współzawodnictwa.
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II. Założenia ogólne
AdresatKonkurs przeznaczony jest dla uczniów klas II, III, IV, V, VI, VII szkół podstawowych oraz
dla uczniów klas II, III gimnazjów powiatu ostrowskiego.
Uwaga: O tytuł Mistrza Ortografii nie mogą ubiegać się uczniowie, którzy na danym
poziomie edukacyjnym już ten tytuł zdobyli. Tytuł można zdobyć raz na poziomie szkół
podstawowych (I etap edukacyjny i II etap edukacyjny – z wyłączeniem klasy VII) i raz na
poziomie gimnazjów i VII klasy szkoły podstawowej.

III. Terminy
Etap I Eliminacje szkolne odbywają się w macierzystych placówkach :
 30 stycznia 2018 r. godz. 10.00 (gimnazja i VII klasa szkoły podstawowej)
 31 stycznia 2018 r. godz. 10.00 (szkoły podstawowe kl. II, III)

1 lutego 2018 r. godz. 10.00 (szkoły podstawowe kl. IV, V, VI)
Prace uczniów oceniać będą komisje szkolne powołane przez dyrektorów szkół.
Z a d a n i a k o m i s j i:
- przeprowadza eliminacje,
- kwalifikuje do następnego etapu,
- sporządza protokół – załącznik 1
Etap II
Eliminacje międzyszkolne:


dla uczniów gimnazjów i VII klasy szkoły podstawowej w Szkole Podstawowej
Uczniów Kreatywnych Spółdzielni Oświatowej ( z oddziałami gimnazjalnymi)
w Ostrowie Wielkopolskim 5 marca 2018 r. godz. 13.00;



dla uczniów szkół podstawowych kl. II i III w Szkole Podstawowej nr 5 im. Mieszka I
w Ostrowie Wielkopolskim 6 marca 2018 r. godz. 13.00;



dla uczniów szkół podstawowych kl. IV, V, VI w Szkole Podstawowej nr 5
im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim 9 marca 2018 r. godz. 13.00.

Z a d a n i a k o m i s j i:
- przeprowadza eliminacje,
- kwalifikuje do następnego etapu,
- sporządza protokół – załącznik 2
Etap III
 Finał konkursu dla uczniów gimnazjów i VII klasy szkoły podstawowej w Szkole
Podstawowej
Uczniów Kreatywnych Spółdzielni Oświatowej (z oddziałami
gimnazjalnymi) w Ostrowie Wielkopolskim 27 marca 2018 godz. 13.00.
 Finał konkursu dla uczniów szkół podstawowych kl. II, III w Szkole Podstawowej nr 5
im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim 28 marca 2018 r. godz.13.00.
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 Finał konkursu dla uczniów szkół podstawowych kl. IV, V, VI w Szkole
Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim 5 kwietnia 2018 r.
godz.13.00.

Z a d a n i a k o m i s j i:
- przeprowadza eliminacje,
- wyłania Mistrza Ortografii,
- sporządza protokół .
W etapie II i etapie III pracować będą komisje konkursowe powołane przez przewodniczącą
komisji konkursowych.
IV. Organizacja konkursu
Testy oraz dyktanda ortograficzne zostaną opracowane na podstawie :Wielkiego
słownika ortograficznego PWN pod redakcją Edwarda Polańskiego, Warszawa 2006 r.
Etap I
Tekst dyktanda będzie przesłany drogą elektroniczną do szkół, które zgłosiły się do
udziału w konkursie najpóźniej do godz. 9.30 w dniu organizacji I etapu. Dodatkowo
dyktando zostanie opublikowane na stronie szkoły organizującej konkurs dla właściwego
etapu edukacyjnego w dniu konkursu:
 dla uczniów gimnazjum i VII klasy szkoły podstawowej 30 stycznia 2018 r na
stronie Szkoły Podstawowej Uczniów Kreatywnych Spółdzielni Oświatowej ( z
oddziałami gimnazjalnymi) ul. Waryńskiego 29; http://www. http://spkreatywni.pl/ /
 dla uczniów szkół podstawowych Kl. II, III 31 stycznia 2018r. na stronie Szkoły
Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim ul. Grabowska 1-3;
http://sp5.osw.pl/
 dla uczniów szkół podstawowych Kl. IV,V, VI 1 lutego 2018r. na stronie Szkoły
Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim ul. Grabowska 1-3.
http://sp5.osw.pl/
Uczestnicy piszą dyktando sprawdzające praktyczne zastosowanie norm ortograficznych i
interpunkcyjnych.
Do etapu II zakwalifikowani zostaną uczniowie, którzy napiszą dyktando bezbłędnie bądź
popełnią błędy (obojętnie jakiej kategorii), za które odliczy się co najwyżej 3 pkt.
W przypadku, gdy żaden uczeń szkoły nie uzyska wyniku kwalifikującego do
następnego etapu, szkoła ma prawo wybrać
1 najlepszą pracę i jej autora
zakwalifikować do następnego etapu konkursu.
Szczegółowa klasyfikacja błędów ortograficznych i interpunkcyjnych jest
dołączona do regulaminu konkursu.
Komisje szkolne przekazują organizatorom w formie elektronicznej protokół z
przebiegu konkursu w ciągu 7 dni.

3




szkoły podstawowe - Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie
Wielkopolskim sp5ostrow@wp.pl
gimnazja i VII klasa szkoły podstawowej – Szkoła Podstawowa Uczniów
Kreatywnych Spółdzielni Oświatowej ( z oddziałami gimnazjalnymi)w Ostrowie
Wielkopolskim sekretariat@spkreatywni.pl

Etap II
Uczniowie rozwiązują test z ortografii i interpunkcji (czas pracy 45min.)
Do etapu III zakwalifikowani zostaną uczniowie, którzy uzyskają 85% poprawnych
odpowiedzi. W przypadku, kiedy niewielu uczniów przekroczy próg 85% możliwych do
zdobycia punktów , komisja wybiera do 15 najwyżej punktowanych prac i ich autorów
kwalifikuje do następnego etapu.
Wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej organizatorów w ciągu 7 dni od dnia
przeprowadzenia II etapu konkursu.
 szkoły podstawowe- Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie
Wielkopolskim www.sp5.osw.pl
 gimnazja i VII klasa szkoły podstawowej –Publiczne Gimnazjum im. Papieża Jana
Pawła II Spółdzielni Oświatowej w Ostrowie Wielkopolskim www.spkreatywni.pl

Etap III
Uczniowie piszą dyktando sprawdzające praktyczne zastosowanie norm ortograficznych i
interpunkcyjnych.
Mistrzem Ortografii zostaje uczeń, który popełni najmniej błędów ortograficznych i
interpunkcyjnych.
V. Nagrody
Organizatorzy konkursu zapewniają atrakcyjne nagrody!
Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w czerwcu 2018 r.
O terminie i miejscu podsumowania konkursu laureaci zostaną powiadomieni pisemnie.
Zgłoszenia szkół do udziału w konkursie drogą elektroniczną należy nadsyłać do
29 stycznia 2018 r. (wzór karty w załączniku) na adres:



Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mieszka I ul. Grabowska 1-3, 63-400 Ostrów
Wielkopolski tel. 62 736-46-27 (szkoły podstawowe) sp5ostrow@wp.pl
Szkoła Podstawowa Uczniów Kreatywnych Spółdzielni Oświatowej (z oddziałami
gimnazjalnymi w Ostrowie Wielkopolskim) ul. Waryńskiego 29, 63-400 Ostrów
Wielkopolski tel. 62 735-25-57 (gimnazja i VII kl. szkoły podstawowej)
sekretariat@spkreatywni.pl

Przewodnicząca Komisji Konkursowych

Anna Galant
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Zgłoszenie szkoły do udziału w XX edycji

Konkursu Ortograficznego
Mistrz Ortografii
dla uczniów:
kl. II, III szkół podstawowych
kl. IV, V, VI, VII szkół podstawowych
kl. II, III gimnazjów
Nazwa szkoły…………………………………………………………………
Etap edukacyjny……………………………………………………………..
kl. II, III szkół podstawowych*
kl. IV, V, VI , VII szkół podstawowych*
kl. II, III gimnazjów*
Adres placówki……………………………………………………………….
Adres mail …………………………………………………………………..
Nazwisko osoby koordynującej konkurs………………………………….
Telefon kontaktowy…………………………………………………………
Przewidywana liczba uczniów biorących udział w konkursie
………………………………

*właściwe podkreślić
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Załącznik 1

Protokół I etapu
XX Konkursu Ortograficznego
MISTRZ

ORTOGRAFII

dla uczniów kl. II, III, IV, V, VI szkół podstawowych
i
dla uczniów kl. VII szkół podstawowych oraz uczniów kl. II, III gimnazjów*
W eliminacjach szkolnych wzięło udział...........uczniów. Do etapu międzyszkolnego
komisja zakwalifikowała:
Lp. Nazwisko i imię ucznia

Klasa Adres szkoły

Nazwisko i imię
nauczyciela
przygotowującego

Podpisy:
1. Przewodniczącego komisji :...................................
2. Członkowie komisji:
...............................................
...............................................
...............................................
Zatwierdzam
Podpis i pieczęć dyrektora szkoły

*niepotrzebne skreślić
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Załącznik 2
Protokół II etapu

XX Konkursu Ortograficznego
MISTRZ

ORTOGRAFII

dla uczniów kl. II, III, IV, V, VI szkół podstawowych
i
dla uczniów kl. VII szkół podstawowych oraz uczniów kl. II, III gimnazjów*
W eliminacjach międzyszkolnych wzięło udział...........uczniów. Do finału komisja
zakwalifikowała:
Lp.
Nazwisko i imię ucznia Klasa Adres szkoły
Nazwisko i imię
nauczyciela
przygotowującego
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Podpisy:
1. Przewodniczącego komisji :...................................
2. Członkowie komisji:
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................

*niepotrzebne skreślić
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Załącznik 3
Protokół III etapu

XX Konkursu Ortograficznego
MISTRZ

ORTOGRAFII

dla uczniów kl. II, III, IV, V, VI szkół podstawowych
i
dla uczniów kl. VII szkół podstawowych oraz uczniów kl. II, III gimnazjów*
W finałowym etapie wzięło udział...........uczniów. Do finału komisja zakwalifikowała:
Nazwisko i imię ucznia Klasa Adres szkoły

Lp.

Nazwisko i imię
nauczyciela
przygotowującego

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Mistrzem Ortografii 2018 został /została…………………………………………………..
Uczeń/uczennica (nazwa szkoły)
………………………………………………………………………………………………..
Nauczyciel
………………………………………………………………………………………………….
Podpisy:
1. Przewodniczącego komisji :...................................
2. Członkowie komisji:
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
*niepotrzebne skreślić
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Klasyfikacja błędów ortograficznych i interpunkcyjnych :






I ort. ( rz, ż, u, ó, h, ch, pisownia przeczenia „nie” z czasownikiem, pisownia
wielkimi i małymi literami) 1 pkt.
II ort. ( ą, ę, en, em, on, om, i, j, pisownia partykuł, wyrażeń przyimkowych,
przyimków złożonych, przeczenia „nie” z różnymi częściami mowy, pisownia
przedrostków) 0, 5 pkt.
III ort. ( brak litery, zamiana liter, pisownia przeczenia „nie” z imiesłowami,
nieprawidłowe przenoszenie wyrazów) 0, 25 pkt.
int.( brak lub nadmiar znaków interpunkcyjnych) 0,25 pkt.( za każdy błąd)
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