
Konkurs ortograficzny „Szkolny Mistrz Ortografii 2020” 

28 lutego 2020 r. 

Organizatorzy konkursu: Alina Grycuk-Gruszewska, Irena Mojsewicz, Anna Rutkowska, Magdalena Skutnik 

Regulamin konkursu 

I. Cele konkursu: 

 poznawanie i rozumienie podstawowych zasad funkcjonowania języka; 

 kształcenie nawyku prawidłowego stosowania podstawowych zasad ortograficznych  

i interpunkcyjnych; 

 zdobywanie umiejętności świadomego, samodzielnego korzystania ze słowników ortograficznych; 

 kształcenie umiejętności ortograficznej samokontroli; 

 rozbudzanie zainteresowania kulturą języka ojczystego; 

 sprawdzenie wiedzy w zakresie poprawności językowej. 

II. Zasady uczestnictwa w konkursie: 

1. Udział w konkursie mogą wziąć wszyscy uczniowie Zespołu Szkół  Elektrycznych im. prof. Janusza 

Groszkowskiego w Białymstoku.  

2. Termin zgłaszania uczestników konkursu upływa 27.02.2020 r. Zgłoszenia przyjmują organizatorzy.  

3. Konkurs odbędzie się 28.02.2020 r. w sali 305 na 4. godzinie lekcyjnej (10.45-11.30), z której 

uczestnicy konkursu będą zwolnieni. 

4. Czas trwania części konkursowej (pisanie dyktanda „ze słuchu”) – około 30 minut.  

5. Konkurs przeprowadzi i oceni Szkolna Komisja Konkursowa, składająca się z organizatorów. 

6. Uczestnik konkursu jest zobowiązany zostawić 3-centymetrowy margines po prawej stronie kartki, 

na której będzie pisał dyktando na ewentualne uwagi sprawdzającego. 

7. Wszelkie nieczytelne i niejednoznaczne zapisy będą interpretowane na niekorzyść piszącego. 

Ewentualne poprawki należy nanieść poprzez skreślenie wyrazu błędnego i napisanie powyżej 

wersji poprawnej. Skreślenia muszą być wyraźnie zaznaczone. 

8. Zwycięzcą konkursu („Szkolnym Mistrzem Ortografii”) zostaje osoba, która popełni najmniej 

błędów. 

9. Szkolna Komisja Konkursowa wyłoni ponadto „I i II Szkolnego Wicemistrza Ortografii”.  

10. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 06.03.2020 r. o godz. 11.40 w bibliotece szkolnej. 

Laureaci konkursu otrzymają książki i dyplomy.  

11. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń w 

holu parterowym. 

12. Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni postanowień niniejszego 

regulaminu. 

13. Zalecana literatura:  

a) Słownik ortograficzny PWN, oprac. Anna Kłosińska, PWN, Warszawa 2004;  

b) Nowy słownik poprawnej polszczyzny, pod red. Andrzeja Markowskiego, PWN, Warszawa 2004; 

14. Ilość miejsc jest ograniczona (30 osób). Decyduje kolejność zgłoszeń. 


