
KONKURS ORTOGRAFICZNY dla KLAS PIERWSZYCH SOiT „Conradinum” 

24 października 2022r. 

Regulamin 

I. Cele konkursu 

1. Podnoszenie kompetencji ortograficznych. 

2. Mobilizowanie do poznania i utrwalania reguł ortograficznych. 

3. Zachęcanie do zabawy z ortografią. 

4. Posługiwanie się w piśmie poprawną polszczyzną. 

5. Doskonalenie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktyce. 

6. Motywowanie uczniów do samokształcenia. 

7. Wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu własnych kompetencji. 

8. Integrowanie środowiska uczniowskiego. 

 

II. Organizatorzy 

1. Organizatorem konkursu są Czytelnia oraz Biblioteka SOiT Conradinum. 

 

III. Zasady uczestnictwa 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas pierwszych SOiT Conradinum. 

2. Uczestnikami konkursu są uczniowie wyłonieni z każdej klasy I jako jej reprezentanci w liczbie dwóch. 

4. Reprezentację klasy wyłania nauczyciel polonista lub wychowawca klasy. 

5. W dniu konkursu, tj. 24 października 2022r. o godz. 11.20 reprezentanci klas zgłaszają się do czytelni 

(sala 223) punktualnie, spóźnienie może poskutkować dyskwalifikacją uczestników. 

6. Zadaniem uczestników będzie wykonanie ćwiczeń sprawdzających umiejętność zapisu zgodnego z 

zasadami ortografii języka polskiego. 

7. Dwójka reprezentantów danej klasy stanowi zespół i współpracuje w trakcie konkursu. 

8. Konkurs będzie obejmował zasady pisania poprawnego ortograficznie w odniesieniu do „Wielkiego 

słownika ortograficznego PWN” pod redakcją Edwarda Polańskiego oraz uchwał ortograficznych Rady 

Języka Polskiego. 

 

IV. Nagrody 

1. Laureaci konkursu otrzymają dyplom, ocenę cząstkową 6 z języka polskiego (waga 10) oraz słodką 

niespodziankę. 

2. Zespół, który zajmie drugie miejsce, otrzyma dyplom, ocenę cząstkową 5+ z języka polskiego (waga 10) 

oraz słodką niespodziankę. 

3. Zespół, który zajmie trzecie miejsce, otrzyma dyplom, ocenę cząstkową 5 z języka polskiego (waga 10) 

oraz słodką niespodziankę. 

 

V. Jury 

1. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu oraz sprawdzaniem zadań konkursowych czuwa Jury powołane 

przez organizatorów. 

2. Jury zobowiązane jest do zachowania bezstronności podczas oceny poszczególnych prac. 

3. Wyniki konkursu podane będę w czytelni 26 października 2022r. o godzinie 11.20. 

 

VI. Postanowienia końcowe 

1. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator. 

2. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją jego Regulaminu. 

3. Wgląd do prac konkursowych możliwy będzie 26 października 2022r. po wręczeniu nagród laureatom. 
 


