
Szkolny konkurs ortograficzny dla klas III 

rok szkolny 2022/2023 

 
 

Organizator 

 

Organizatorkami konkursu są p. Bożena Puchalska i p. Anna Piłaszewicz – nauczycielki ze Szkoły 

Podstawowej nr 50 im. Świętej Jadwigi Królowej 

Polski w Białymstoku. 

 

Uczestnicy 

 

Konkurs adresowany jest do uczniów klas III Szkoły Podstawowej nr 50 im. Świętej Jadwigi 

Królowej Polski w Białymstoku. 

 

Cele konkursu 

 

1. Doskonalenie umiejętności stosowania zasad ortograficznych. 

2. Dbałość o czystość i piękno języka polskiego. 

3. Propagowanie idei poprawnej pisowni. 

4. Motywowanie uczniów do doskonalenia własnych umiejętności w zakresie ortografii. 

5. Rozbudzenie w uczniach tzw. czujności ortograficznej. 

6. Kształcenie pamięci, uwagi i logicznego myślenia. 

 

 

Organizacja konkursu 

 

1. Organizatorki przekazują regulamin konkursu nauczycielom uczącym w klasach III. Nauczyciele 

ci zapoznają swoich uczniów z regulaminem konkursu. Regulamin zostanie też umieszczony na 

stronie internetowej szkoły, na tablicy informacyjnej w szkole, a także w dzienniku internetowym 

Librus. 

2. Nauczyciele języka polskiego (uczący w danej klasie III) wyłaniają 2 uczestników konkursu na 

podstawie wyników, jakie uczeń osiągnął z zakresu umiejętności ortograficznych. Imiona                          

i  nazwiska uczniów zgłaszają do 10.03.2023 r. organizatorkom konkursu. 

3. Dopuszcza się zgłoszenie większej liczby uczestników z danej klasy w przypadku braku chętnych 

z innej klasy, w której uczy dany nauczyciel. 

4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z zapoznaniem się przez ucznia oraz jego prawnego 

opiekuna z zapisami regulaminu konkursu, zgodą na opublikowanie imienia i nazwiska ucznia oraz 

klasy, do której uczęszcza, na stronie szkoły oraz na tablicy informacyjnej w szkole. 

5. Komisja (p. Bożena Puchalska i p. Anna Piłaszewicz ) przygotowuje tekst, który uczestnicy 

wypełniają podczas konkursu. 

6. Prace uczniów sprawdzać i oceniać będzie wyżej wymieniona komisja konkursowa. 

7. Konkurs odbędzie się 13.03.2023 r. (poniedziałek) o godz. 8.45 w sali 224.  (Uczestnicy 

przychodzą na konkurs z niebieskim długopisem) . 

8. Wyniki zostaną ogłoszone nie później niż tydzień po przeprowadzonym konkursie. 

9. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy podczas konkursu członek komisji konkursowej 

przerywa pracę uczniowi i poleca mu opuszczenie sali, co jest jednoznaczne                               z 

dyskwalifikacją ucznia. 

10. Prace uczestników przechowywane będą do końca zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 

2022/2023. 

 



Nagrody 

 

1. W konkursie wyłonieni zostaną: Mistrz Ortografii i Wicemistrz Ortografii w kategorii klas III. 

2. Tytuł Mistrza Ortografii otrzyma uczestnik, który popełni najmniejszą liczbę błędów. 

3. Tytuł Wicemistrza Ortografii otrzyma uczestnik, który popełni mniej błędów niż pozostali 

uczestnicy, ale więcej niż Mistrz Ortografii. 

4. W przypadku tej samej liczby popełnionych błędów przyznane zostaną tytuły i nagrody 

równorzędne. 

 

 

 

                                                                                                                           Bożena Puchalska 

                                                                                                                           Anna Piłaszewicz 

 


