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Serdecznie zapraszamy uczniów klas IV-VI do wzięcia 

udziału w VII Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym                      

„O Złote Pióro Wójta Gminy Wielka Wieś”,                                            

który odbędzie się dnia 29 kwietnia 2015 r. o godz. 10.00                                                                       

w Szkole Podstawowej w Bęble. 

 

Dyrektor Szkoły – mgr Lucyna Kurek 

Nauczyciel języka polskiego – mgr Monika Bobula 
 

 
 

REGULAMIN 
 

ORGANIZATOR : Szkoła Podstawowa w Bęble 

 

Cele konkursu:  

- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, 

- dbałość o piękno i poprawność języka ojczystego, 

-umożliwienie uczniom porównania swoich umiejętności                         

z umiejętnościami   

  rówieśników  z innych szkół, 

- nabranie pewności siebie w kontaktach interpersonalnych, 

- mobilizowanie i zachęcanie do nauki ortografii poprzez cykliczne 

organizowanie      

  konkursów i nagradzanie zwycięzców. 

    

ADRESACI:   

Uczniowie klas IV, V, VI  szkół podstawowych Gminy Wielka Wieś. 

 

TERMINY:   

Prosimy o zgłoszenie e-mailem (szkolabeblo@wp.pl) do 20 kwietnia 

listy uczestników, a także prosimy o podanie nazwisk nauczycieli 

przygotowujących uczniów do konkursu. 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE: 
 

Szkołę reprezentuje trzech uczniów, po jednym z każdej klasy, którzy 

wyłonieni zostaną w wyniku wcześniej przeprowadzonych eliminacji. 

Konkurs ma formę dyktanda, które przeprowadzone zostanie w trzech 

kategoriach wiekowych. 

 

Zadania konkursowe przygotowane zostaną przy współpracy                         

z Gminną Biblioteką Publiczną w oparciu o materiały z zakresu 

pisowni: 

- wyrazów z rz, ż, ó, ch, h wymiennym oraz wyjątków od zasad, 

- rz, ż, ch po niektórych spółgłoskach oraz wyjątków od zasad, 

- cząstki „nie” z częściami mowy, 

- ą, ę, om, on, em ,en, 

- zakończeń: -ów, -ówna, -ówka, -unek, -uch, -uś itp., 

- zakończeń różnych form fleksyjnych (np. trybu rozkazującego, form 

czasu przeszłego – klasa V i VI ), 

- spółgłosek miękkich ( np. ń- ni ),dźwięcznych czy bezdźwięcznych             

( np. t- d ), 

- wielkiej i małej litery w imionach i nazwiskach, przydomkach, 

nazwach geograficznych, mieszkańców, ras ludzkich, świąt, 

zwyczajów, tytułów utworów literackich oraz przymiotników  

odimiennych, 

- cząstki „ by ‘’ z osobowymi i nieosobowymi  formami czasownika                

( klasa VI ) . 

 

Obowiązuje też znajomość zasad interpunkcyjnych: przecinka                       

w zdaniach pojedynczych  i złożonych, wykrzyknika, pytajnika, 

dwukropka, myślnika, cudzysłowu. 
 

 

ZASADY OCENIANIA 
 

Uczestnik konkursu traci: 

- za każdy błąd ortograficzny - 1 pkt. 

- za trzy błędy interpunkcyjne – 1 pkt. 

- za dwa błędy interpunkcyjne – 0,5 pkt. 

Zwycięzcami w każdej kategorii wiekowej zostają uczniowie,                  

którzy utracą najmniejszą ilość punktów 
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