
Konkurs ortograficzny 

Międzygminny Mistrz i Wicemistrz Ortografii 2022 
dla uczniów klas VI – VIII  szkół podstawowych 

 

REGULAMIN KONKURSU 
 

Organizator: Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie 

Filia w Lelowie, 

Szkoła Podstawowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lelowie. 

   

Patronat konkursu: Wójt Gminy Lelów Krzysztof Molenda 
 

Cele konkursu: 

 Podniesienie poziomu kompetencji ortograficznych. 

 Wyrabianie nawyku stosowania reguł ortograficznych oraz umiejętności 

kontrolowania napisanego przez siebie tekstu. 

 Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem. 

 Rozwijanie zainteresowań tajnikami poprawnej polszczyzny. 

 Wdrażanie do „zdrowej” rywalizacji. 

 Nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami z innych szkół. 

 

Organizacja konkursu: 

 Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VI - VIII szkół podstawowych z terenu 

Gminy Lelów i gmin ościennych. 

 Konkurs składa się z dwóch etapów: 

I etap - szkolny - przeprowadzają nauczyciele uczący w danej klasie (w swojej 

szkole) i wyłaniają  mistrza klasowego. 

II etap -  międzyszkolny -  będzie etapem finałowym i wyłoni Międzygminnego 

Mistrza i Wicemistrza Ortografii 2022. 

 Do udziału w konkursie zapraszamy mistrza ortografii z każdej klasy.  

 Zgłoszenia uczestników prosimy przesyłać lub składać do dnia 2 czerwca 2022 r. na 

adres: 

 

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lelowie  

ul. Szczekocińska 31  

tel. 34 355-00-99  

mail: lebp@womczest.edu.pl 

 
 

mailto:lebp@womczest.edu.pl


 Prosimy o wypełnienie oświadczenia dotyczącego zgody na przetwarzanie danych 

osobowych oraz wizerunku uczestników konkursu i opiekunów. Oświadczenie należy 

dostarczyć najpóźniej w dniu konkursu. 

 

Termin i miejsce konkursu: 

  Konkurs odbędzie się 8 czerwca 2022 r. o godz. 10.00  

 w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Lelowie, ul. Szczekocińska 41. 

 Prosimy, aby uczestnicy konkursu wraz z nauczycielem, opiekunem przybyli na 

miejsce konkursu najpóźniej do godz. 9.45. Uczniowie zabierają ze sobą długopis. 

 Uczestnicy konkursu wraz z opiekunem przyjeżdżają na własny koszt. 

 

Zasady oceniania: 

 Konkurs przeprowadzi i oceni komisja konkursowa powołana przez organizatorów. 

 

 Tytuł Międzygminnego Mistrza i Wicemistrza Ortografii 2022 otrzyma uczeń, który 

popełni najmniejszą liczbę błędów. 

 

- błędy I stopnia – pisownia wyrazów: z ó-u, ż-rz, h-ch, 

wielką literą, 

nie z różnymi częściami mowy;  

 

-błędy II stopnia – to inne błędy, m.in. pisownia cząstki by z różnymi częściami 

mowy, sposób zmiękczenia; 

 

-błędy III stopnia – literówki, błędy interpunkcyjne (trzy interpunkcyjne to jeden błąd 

orograficzny pierwszego stopnia). 

 

 Zakres wiadomości nie wykracza poza obowiązującą podstawę programową. 
 

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w dniu konkursu. 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w zmaganiach o tytuł 

Międzygminnego Mistrza i Wicemistrza Ortografii 2022 

 

Pliki do pobrania: 

 Plakat 

 Regulamin konkursu 

 Zakres wiedzy i umiejętności do opanowania na konkurs ortograficzny 

 Karta zgłoszenia 

 Zgoda na przetwarzanie danych ucznia 

 

 

 


