REGULAMIN KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO „MISTRZ ORTOGRAFII”
Organizator:
Organizatorami konkursu są nauczyciele języka polskiego uczący w klasach IV-VIII szkoły podstawowej.
Uczestnicy:
W konkursie mogą brać udział uczniowie klas IV-VIII wyłonieni przez nauczycieli uczących w danej klasie.
Kategorie:
I kat. klasy IV-V / II kat. klasy VI-VIII
Cele konkursu:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dbałość o czystość i piękno języka polskiego.
Propagowanie idei poprawnej pisowni.
Motywowanie uczniów do doskonalenia własnych umiejętności w zakresie ortografii.
Podniesienie poziomu znajomości ortografii i interpunkcji polskiej.
Doskonalenie umiejętności stosowania zasad ortograficznych.
Kształcenie pamięci, uwagi i logicznego myślenia.
Rozbudzenie w uczniach tzw. czujności ortograficznej.
Wdrożenie do pracy ze słownikiem ortograficznym.

Przebieg konkursu:

1. Konkurs przygotowany i przeprowadzony będzie przez nauczycieli języka polskiego w dniu
10 maja 2021r. o godz. 15.00 zdalnie. O godzinie 15.00 w dniu 10.05.21r. zgłoszeni przez poszczególnych
nauczycieli języka polskiego uczniowie otrzymają test do wypełnienia i odesłania w wyznaczonym przez
organizatora czasie (45 minut).
2. Uczestników do konkursu wyłania nauczyciel języka polskiego (uczący w danej klasie) na podstawie wyników
jakie uczeń osiągnął z zakresu umiejętności ortograficznych (maksymalnie 3 osoby z każdej klasy). Zgłaszać
chęć udziału w konkursie można do 5 maja włącznie.
3. Laureat etapu szkolnego konkursu otrzyma ocenę cząstkową z języka polskiego.
ZASADY OCENIANIA PRAC
1. Prace konkursowe oceniać będzie komisja powołana przez organizatora konkursu.
2. Komisja konkursowa ocenia poprawność ortograficzną i interpunkcyjną:
a) Za błędy uważa się pisownię rz - ż, ó - u, h - ch, pisownię "nie" z czasownikami, przymiotnikami, rzeczownikami i
przysłówkami, pisownię wyrazów wielką literą, ą - ę z utratą dźwięczności, zmiękczenia, opuszczone litery lub wyrazy,
zniekształcone końcówki wyrazów.
b) Błędy interpunkcyjne: trzy błędy interpunkcyjne mają wartość jednego błędu ortograficznego.
c) Nie uznaje się błędów, które 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.
Serdecznie zapraszamy

