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Regulamin  

VI Powiatowego Konkursu Ortograficznego 
Organizatorzy:  

1. Starostwo Powiatowe w Sandomierzu 

2. Urząd Miasta w Sandomierzu 

3. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sandomierzu 

4. Oddział Kuratorium w Sandomierzu 

5. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu  

1. Cele Konkursu:  

a) wzbudzenie świadomości, że troska o poprawność języka ojczystego to patriotyzm 

b) sprawdzenie znajomości reguł ortograficznych i umiejętności stosowania ich w praktyce 

c) podnoszenie poziomu kompetencji i kultury języka uczniów 

d) kształcenie nawyku stosowania podstawowych zasad ortograficznych  

e) stwarzanie uczniom możliwości zaprezentowania wiedzy i umiejętności. 

2. Uczestnicy Konkursu:  

Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu powiatu 

sandomierskiego. 

3. Forma Konkursu: 

Konkurs polega na napisaniu dyktanda w języku polskim. 

4. Zakres wiedzy i umiejętności: 

Zasady ortografii i interpunkcji języka polskiego.  

5. Organizacja Konkursu: 

Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech etapach:  

a) szkolnym  

b) gminnym 

c) powiatowym 

6. Etap szkolny: 

Szkolny Konkurs Ortograficzny należy przeprowadzić w okresie od 2 stycznia 2023 do 20 stycznia 

2023 r.  

1. Szkoły, które przystępują do Konkursu, zgłaszają swój udział (do 16 grudnia 2022) na email: 

ortografia@ppp.sandomierz.pl 

2. Dyrektor danej szkoły powołuje Szkolną Komisję Konkursową, która przeprowadza dyktando dla 

uczniów z klas IV–VIII.  

3. Do etapu gminnego kwalifikuje się z każdej szkoły po 3 uczniów, którzy najlepiej napisali 

dyktando lub zostali wyłonieni na innych zasadach (załącznik nr 1). 

7. Etap gminny:  

Konkurs przeprowadzi Gminna Komisja Konkursowa powołana przez przedstawiciela Organizatorów.  
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1. Gminny Konkurs Ortograficzny należy przeprowadzić w dniach od 15 lutego do 15 marca 

2023 r.  w wyznaczonej szkole. Odpowiedzialni – koordynatorzy gminni, powołani odrębnym 

pismem przez Organizatorów. 

2. Sandomierskie szkoły, ze względu na dużą liczbę oddziałów klas IV-VIII, pierwszy i drugi etap 

eliminacji przeprowadzają we własnej placówce i przesyłają protokół do etapu powiatowego. 

3. Do etapu powiatowego kwalifikuje się z każdej gminy po 3 uczniów (z wyjątkiem gmin, w 

których liczba szkół wynosi przynajmniej lub więcej niż trzy. Wówczas do etapu powiatowego 

kwalifikuje się 4 uczniów, zgodnie z zasadami proporcjonalności między liczbą szkół, które 

przystąpiły do konkursu, a liczbą osób kwalifikowanych do III etapu konkursu). Z konkursu 

należy sporządzić protokół (załącznik nr 2) i przesłać na adres organizatorów Konkursu 

Powiatowego do: 

e-mail: ortografia@ppp.sandomierz.pl 

8. Etap powiatowy: 

Powiatowy Konkurs Ortograficzny przeprowadzi Komisja w składzie: 

1. dr Danuta Paszkowska, Honorowy Profesor Oświaty – przewodnicząca  

2. dr Monika Kozera-Wierzchoś – Dyrektor PPP w Sandomierzu 

3. mgr Małgorzata Lipa – Kierownik Oddziału Kuratorium w Sandomierzu   

4. dr Janusz Suszyna – Naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego 

5. mgr Aneta Przyłucka – Sekretarz Miasta Sandomierza 

Miejsce i termin Konkursu – Sandomierz: 18 kwietnia  2023 roku. 

Podsumowanie i wręczenie nagród zwycięzcom Konkursu odbędzie się  

10 maja 2023 roku w sandomierskim Ratuszu. 

Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. Prace konkursowe 

mogą otrzymać do wglądu Opiekunowie uczniów. 

9. Przebieg Konkursu:  

Zasady ogólne:  

Na etapie szkolnym oraz gminnym treści dyktand należy opracować we własnym zakresie. 

Dyktando na etap powiatowy opracuje dr Danuta Paszkowska.  

Kompetencje ortograficzne uczestników finału powiatowego będą sprawdzone w formie dyktanda, 

napisanego na karcie formatu A4 (prace będą kodowane).  

Podczas pisania ze słuchu treści dyktanda nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, 

porozumiewać się z innymi uczestnikami, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać z urządzeń 

elektronicznych (telefonów komórkowych, notesów, laptopów itp.) oraz słowników.  

Nie wolno pisać dyktowanego tekstu wielkimi literami. 

Wszelkie nieczytelne i niejednoznaczne zapisy wyrazów, grup wyrazowych i znaków interpunkcyjnych 

będą interpretowane na niekorzyść piszącego.  
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Ewentualne poprawki należy nanieść poprzez skreślenie wyrazu błędnego i napisanie powyżej wersji 

poprawnej. Skreślenia muszą być wyraźnie zaznaczone, a wprowadzone poprawki jednoznaczne. 

Organizatorzy nie dopuszczają miejsc ex aequo.  

Laureaci eliminacji gminnych przyjeżdżają na etap powiatowy pod opieką nauczycieli.  
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Organizatorzy nie pokrywają kosztów przejazdu  

Wszyscy uczestnicy eliminacji powiatowych otrzymają dyplom finalisty Konkursu. 

Laureaci miejsc od I do III Powiatowego Konkursu Ortograficznego otrzymają dyplomy i nagrody. Jury 

zastrzega sobie możliwość przyznania wyróżnień. 

Sposób sprawdzania prac 

Wszelkie błędy podlegają następującej klasyfikacji: 

a. błędy ortograficzne pierwszego stopnia: 

 błędy w zakresie pisowni wyrazów z ó-u, ż-rz, ch-h 

 błędy w pisowni wyrazów wielką i małą literą 

 błędy w zakresie pisowni „nie” z różnymi częściami mowy 

 błędy w pisowni nosówek (ą i ę) oraz połączeń om, on, em, en 

 błędy w pisowni cząstki –by z osobowymi i nieosobowymi formami  czasownika 

 błędy w pisowni zakończeń -ji, -ii, -i; 

 błędy w zapisie przedrostków roz-, bez-, wez-, wes-, wz-, ws-; 

b. błędy ortograficzne drugiego stopnia: 

 błędy w pisowni przyimków i wyrażeń przyimkowych 

 błędy w stosowaniu zasad interpunkcji 

 przestawianie i opuszczanie liter 

 błędy w pisowni zakończeń -ski, -cki, -dzki, -stwo, -wstwo 

 błędy w pisowni cząstki – by z pozostałymi częściami mowy 

 zmiękczenia 

 błędy w pisowni przedrostków:  z-, s-, ś-. 

Dwa błędy II stopnia traktujemy jako jeden błąd I stopnia. Trzy błędy interpunkcyjne są liczone 

jako jeden błąd II stopnia. Sprawdzający umieszcza pod tekstem dyktanda liczbę popełnionych błędów 

i składa własnoręczny podpis. 

10. Postanowienia końcowe: 

W zależności od liczby szkół, jakie zgłoszą się w poszczególnych gminach, Organizatorzy zastrzegają 

sobie możliwość ustalenia ilości zgłoszonych do etapu powiatowego.  

Powiatowa Komisja Konkursowa w ciągu 10 dni sprawdza prace i sporządza protokół,  

który pozostaje w dokumentacji konkursu wraz z pracami uczniów. Lista zwycięzców zostanie 

umieszona na stronie Poradni: http://ppp.sandomierz.pl/   

Laureatami Powiatowego Konkursu Ortograficznego zostają uczniowie, którzy popełnią najmniejszą 

liczbę błędów.  

Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni postanowień regulaminu.  

Osoby łamiące zasady określone w niniejszym regulaminie zostaną wykluczone z udziału  

w konkursie.  

Organizatorzy  

http://ppp.sandomierz.pl/

