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REGULAMIN KONKURSU  
 
 

1. Organizator  
Organizatorem Gminnego Konkursu Ortograficznego „O Ŝółtą Ŝabkę” jest  

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach we współpracy ze Szkołą Podstawową  
im. Sybiraków w Netcie.  

Autorką koncepcji konkursu oraz treści dyktand i testów ortograficznych  
na III etap międzyszkolny jest: mgr Danuta Moroz – nauczyciel konsultant Centrum 
Edukacji Nauczycieli w Suwałkach. 

      Koordynatorkami konkursu i autorkami  treści dyktand i testów ortograficznych  
na etap klasowy i szkolny są nauczycielki kształcenia zintegrowanego ze Szkoły 
Podstawowej im. Sybiraków w Netcie: mgr GraŜyna Siłkowska,  mgr Teresa 
Kondracka, mgr Henryka Mołodziejko. 
 
2. Cele konkursu 
• doskonalenie języka polskiego oraz upowszechnienie kultury językowej wśród 

uczniów kształcenia zintegrowanego; 
• podniesienie poziomu kompetencji ortograficznych na szczeblu kształcenia 

zintegrowanego; 
• propagowanie wśród uczniów i nauczycieli idei wspólnej odpowiedzialności za język 

polski; 
 

Cele szczegółowe: 
− zainteresowanie uczniów ortografią, 
− rozbudzanie czujności ortograficznej wśród uczniów, 
− podnoszenie umiejętności ortograficznych uczniów, 
− sprawdzanie umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce, 
− integracja środowisk szkolnych i wymiana doświadczeń, 
− zachęcanie uczniów do poznawania zasad zdrowej rywalizacji. 
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3. Etapy konkursu 

 
Etap I klasowy 

  
„Najlepsi z klasy” – I. Etap klasowy  - wstępny - przeprowadzony będzie przez 

nauczycieli kształcenia zintegrowanego poszczególnych klas drugich i trzecich danej szkoły 
podstawowej. 

o w konkursie mogą brać udział wszyscy chętni uczniowie klas II i III; 
o teksty dyktand oraz testy z zakresu nauki ortografii na poziomie danej klasy 

przygotowuje organizator konkursu w oparciu o załączoną literaturę; 
o uwzględnione zostaną dwie kategorie wiekowe; 
o zadania konkursowe zostaną przekazane dyrektorom szkół listownie  

z tygodniowym wyprzedzeniem; 
o prace uczniów sprawdza i ocenia nauczyciel danej klasy, po czym sporządza  listę 

uczniów, porządkuje uczestników według największej liczby punktów  
i przekazuje ją Szkolnej Komisji Konkursu; 

o termin przeprowadzenia etapu klasowego ustala się na  ……………2006 r. 
  

Etap II szkolny 
  

„Najlepsi w szkole” -  II. Etap szkolny – półfinałowy - przeprowadzony będzie przez 
nauczycieli kształcenia zintegrowanego wchodzących w skład Szkolnej Komisji Konkursu 
Ortograficznego. 

o biorą w nim udział uczniowie, którzy uzyskali  największą liczbę punktów  
w konkursie ortograficznym na etapie klasowym; 

o uwzględnione zostaną dwie kategorie wiekowe; 
o teksty dyktand oraz testy z zakresu nauki ortografii na poziomie danej klasy 

przygotowuje organizator konkursu w oparciu o załączoną literaturę; 
o zadania konkursowe zostaną przekazane dyrektorom szkół listownie  

z tygodniowym wyprzedzeniem; 
o termin przeprowadzenia etapu szkolnego ustala się na  …………… 2006 r.; 
o przewidywany czas na pisanie dyktanda i rozwiązanie testu – 45 - 60 minut; 
o prace uczniów sprawdza i ocenia Szkolna Komisja Konkursu Ortograficznego, 

powołana przez dyrektora szkoły. Po czym sporządza  listę uczniów, porządkuje 
uczestników według największej liczby punktów; 

o Szkolna Komisja Konkursu Ortograficznego sporządza protokół z przebiegu  
II etapu konkursu (wzór – załącznik nr 2) i przekazuje go wraz z najlepszymi pracami 
uczniów organizatorom konkursu ortograficznego do dnia …………… 2006 r.; 

o przekroczenie terminu zgłaszania jest równoznaczne z rezygnacją z udziału  
w konkursie; 

o zwycięzca Szkolnego Konkursu Ortograficznego otrzyma tytuł „Szkolnego  Mistrza 
Ortografii” oraz dyplom; 
uczniowie, którzy zajmą 2. i 3. miejsce otrzymają tytuł „Szkolnego Wicemistrza 
Ortografii” oraz dyplomy; 
pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa w konkursie. 
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Etap III gminny 
  

„Najlepsi w Gminie Augustów” –  III. Etap gminny - finałowy - odbędzie się  
28 marca 2006 r. o godzinie 10.00 w Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Netcie. 

o wezmą w nim udział najlepsi uczestnicy Szkolnego Konkursu Ortograficznego –  
reprezentanci swoich szkół w Gminnym Konkursie Ortograficznym  
„O Ŝółtą Ŝabkę”; 

o finał będzie polegał na napisaniu dyktanda i uzupełnieniu testu  ortograficznego 
przeznaczonego dla poszczególnych kategorii wiekowych; 

o dyktando i test ortograficzny opracowuje mgr Danuta Moroz – nauczyciel konsultant   
z Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, w oparciu o podaną literaturę; 

o przewidywany czas na pisanie dyktanda i rozwiązanie testu – 45 – 60 minut; 
o uczestnicy przynoszą własne przybory do pisania; 
o kryterium oceniania prac stanowi liczbę błędów popełnionych przez uczestników; 
o wygrywa uczeń, który popełnił najmniejszą liczbę błędów; w razie konieczności (kilka 

prac o tej samej, najmniejszej liczbie błędów) przeprowadzona zostanie dogrywka  
    (dodatkowe dyktando); 
o prace konkursowe sprawdzać i oceniać będzie Komisja Konkursowa, w skład której 

wejdą organizatorzy konkursu i nauczyciele uczestników konkursu; 
o kaŜda praca będzie sprawdzana dwukrotnie, przez dwóch nauczycieli; 
o komisja sporządza protokół z konkursu, który wraz z pracami przekazany zostanie  

Dyrekcji Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Netcie; 
o trzy pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych premiowane będą  

nagrodami ksiąŜkowymi lub rzeczowymi, a wszyscy uczestnicy  konkursu otrzymają 
dyplomy. 

 
4. Forma zadań 

• dyktando; 
• testy konkursowe składają się między innymi z: 

− rozsypanek literowych, sylabowych, wyrazowych; 
− zadań porządkujących wyrazy wg określonych kryteriów; 
− zagadek, krzyŜówek, wyrazów zawierających luki; 
− wymagana jest równieŜ umiejętność uzasadniania pisowni wyrazów. 
 
5. Treści programowe 
Uczestników konkursu obowiązuje znajomość treści programowych z zakresu ortografii 
dla klas I, II, III: 
− pisownia wyrazów z ó, rz, Ŝ, ch wymiennymi; 
− wykorzystanie zmienności form wyrazów pokrewnych dla uzasadnienia  pisowni; 
− h, ó, rz, Ŝ niewymienne; 
− pisownia zakończeń:  -ów, -ówka, -ówna, -unek, -uje; 
− pisownia liczebników; 
− wielka litera w pisowni tytułów, nazwach geograficznych, w korespondencji; 
− pisownia najczęściej stosowanych skrótów  - pt., itd., ul., nr i skróty matematyczne; 
− pisownia „nie” z przymiotnikiem, czasownikiem i przysłówkiem  odprzymiotnikowym; 
− pisownia przyimka w zestawieniu z rzeczownikiem; 
− pisownia wyrazów z zanikiem dźwięczności na końcu i w środku wyrazu; 
− przenoszenie wyrazów; 
− stosowanie znaków interpunkcyjnych na końcu zdania oraz przy wyliczaniu. 
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6. Poczęstunek 

W czasie oczekiwania na wyniki konkursu przewidujemy poczęstunek dla 
uczestników konkursu i ich nauczycieli. 
 
7. Zasady oceniania 

Poprawność ortograficzną i interpunkcyjną ocenia się zgodnie z następującymi 
kryteriami: 
− poprawnie wykonane zadania są premiowane punktami, których maksymalna liczba 

jest określona w teście; 
− za błędy popełnione podczas pisania ze słuchu punkty są odejmowane od określonej 

maksymalnej liczby punktów według zasady: 
� błąd I stopnia –  w zakresie pisowni  rz – Ŝ, ó – u, h – ch, pisowni „nie”  
z czasownikami, pisownie wielką literą:  - 1 pkt., 
� błąd II stopnia - ą, ę z utratą dźwięczności, zmiękczenia, opuszczone litery lub 
wyrazy, zniekształcone końcówki wyrazów, pisownia „nie” z przymiotnikami, 
rzeczownikami i przysłówkami, upodobnienia fonetyczne, itp.: - ½ pkt., 
� błędy interpunkcyjne za 4 błędy interpunkcyjne: - 1 pkt. 

      Punkty ujemne zostają zsumowane, a następnie odjęte od ogólnej liczby punktów. 
 
Nie uznaje się za błąd, jeŜeli uczeń poprawił w następujący sposób: 
  -  błędna litera lub wyraz zostały przekreślone, 
  -  poprawna litera lub wyraz zostały zapisane nad lub obok przekreślenia. 
Wszelkie „przeróbki” liter uznaje się za błędy. 
Punkty uzyskane z dyktanda oraz za uzupełniony test dodaje się. 

 
8. Nagrody 

• zdobywcy I miejsca w swoich kategoriach wiekowych Gminnego Konkursu 
Ortograficznego „O Ŝółtą Ŝabkę” otrzymają tytuł „Mistrza Ortografii Gminy 
Augustów”; 

• uczniowie, którzy zajęli 2. lub 3. miejsce w swoich kategoriach wiekowych 
otrzymują tytuł laureata Gminnego Konkursu Ortograficznego „O Ŝółtą Ŝabkę”; 

• pozostali uczestnicy konkursu otrzymują dyplomy uczestnictwa w finale Gminnego 
Konkursu Ortograficznego „O Ŝółtą Ŝabkę”;  

• laureaci finału gminnego (1-3 miejsce) otrzymują nagrody ksiąŜkowe lub rzeczowe; 
• nauczyciele otrzymają dyplomy - podziękowania za pracę związaną  

z przygotowaniem uczniów do konkursu; 
• ogłoszenie wyników i wręczenie nagród i dyplomów dla zwycięzców  będzie miało 

miejsce 28 marca 2006 r., w dniu III. etapu konkursu w Szkole Podstawowej  
im. Sybiraków w Netcie. 

 
9. Literatura: 
1) Polański E., Jakubowicz A., Dyka F., „Ortografia i interpunkcja w nauczaniu 

początkowym”. Przewodnik metodyczny dla nauczyciela. Wydawnictwo Juka, 
Warszawa 1996, 

2) Kaleta-Sawicka M., Skalska I., „Vademecum nauczyciela ortografii w klasach 
początkowych”. Kielecka Oficyna Wydawnicza MAC, Kielce 2001, 

3) Owsińska E., Staniszewska Z., „Dyktanda dla klas I-III”. Centrum Edukacji 
Dziecięcej, Podsiedlik – Raniowski i Spółka, Poznań 1995, 
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4) Gawdzik W., „Ortografia i gramatyka na wesoło”. Instytut Wydawniczy PAX,  

Warszawa 1990, 
5) Kapica G., „Rozrywki umysłowe w nauczaniu początkowym”, WSiP, Warszawa 

1990. 
 

10. Termin zgłaszania szkół do udziału w konkursie: 
do dnia ……………. 2006 r. 

       
      telefonicznie  

lub  
            listownie – na adres   

 
 
 
 
Karty zgłoszenia (załącznik nr 1) 

       
      Zgłoszenie jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez szkołę regulaminu  
konkursu. 

 
Wszelkich informacji udziela organizator konkursu. 
 

ZAPRASZAMY 
 Organizator: 
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………………. 
Pieczęć szkoły 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gminny Konkurs Ortograficzny   
„O Ŝółtą Ŝabkę” 

dla uczniów klas II – III szkoły podstawowej 
 

 
Karta zgłoszenia 

 
 
Szkoła ………………………………………………………………………………………… 

Klasa ………………………………………………………………………………………….. 

Liczba uczniów ……………………………………………………………………………… 

Nauczyciel opiekun ………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………… 
Podpis dyrektora szkoły 

 
 
 
 
 
 

 

Załącznik nr 1 
Karta zgłoszenia 
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Gminny Konkurs Ortograficzny   
„O Ŝółtą Ŝabkę” 

dla uczniów klas II – III szkoły podstawowej 
 
 

Protokół 
 
 

Dnia ….. marca 2006 r.   
w Szkole Podstawowej …………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….... 
odbył się II etap konkursu ortograficznego, w którym uczestniczyło ……… uczniów klasy II  
i ……. uczniów klasy III.  

 
Zwycięzcami Szkolnego Konkursu Ortograficznego zostali:  

 
Klasa Imię i nazwisko ucznia Liczba 

 punktów 
Imię i nazwisko nauczyciela 

II    
III    

 
 
 Największą liczbę punktów uzyskali: 
 
Lp. Imię i nazwisko ucznia Klas

a 
Liczba 

 punktów 
Imię i nazwisko nauczyciela 

     
     
     
     
 
 

Szkolna Komisja Konkursowa w składzie: 
 
Lp. Imię i nazwisko nauczyciela Podpis nauczyciela 

   
   
   
   
 
 

Załącznik nr 2 
Wzór protokołu II etapu konkursu 


