
 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 GMINNY KONKURS Z JĘZYKA 
POLSKIEGO  

„Z ortografią za pan brat” -  KIEŁPINO 2022 
             

        
dla uczniów klas 4 - 6 Szkół Podstawowych Gminy Kartuzy  

w roku szkolnym 2021/2022 
 

REGULAMIN 

I. CELE: 

- podniesienie kompetencji ortograficznych uczniów, 
- rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów, 
- pogłębianie wiedzy i umiejętności, 
- motywowanie szkół do podejmowania różnorodnych działań w pracy z uczniem zdolnym,  
- promowanie osiągnięć uczniów i ich nauczycieli. 

 

II. ORGANIZATOR: Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Gryfa Pomorskiego w Kiełpinie 
 

III. TERMIN KONKURSU: 19 maja 2022 r. godz.1200 
 

IV. MIEJSCE: Szkole Podstawowej w Kiełpinie, ul. Szkolna 29 

V. KATEGORIA WIEKOWA: Uczniowie szkół podstawowych klas 4 - 6 
 

VI. ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV – VI szkół podstawowych z terenu miasta i gminy 
Kartuzy. 

2. Jedna placówka może zgłosić maksymalnie 2 uczestników.  
3. Laureaci etapów szkolnych przyjeżdżają na etap gminny pod opieką rodziców bądź nauczycieli. 

Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu. 
4. Uczestnicy piszą dyktando ortograficzne, które obejmuje treści z podstawy programowej z 

przedmiotu objętego ramowym planem nauczania szkoły podstawowej. 
5. Informacja o terminie rozdania nagród zostanie umieszczona na stronie internetowej szkoły. 
6. Zgłoszenia do konkursu należy przesłać do Szkoły Podstawowej do dnia 21 kwietnia  2022 r. 
7. Nieczytelna lub niekompletna karta zgłoszeń nie będzie uwzględniana. 
8. Organizator nie zapewnia wyżywienia, noclegu oraz zwrotu kosztów przejazdu. 
9. Zgłoszenia uczniów do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem wyrażenia zgody na 

przetwarzanie danych osobowych uczestnika, nagrywanie, filmowanie i fotografowanie podczas 
przeglądu, a powstały materiał będzie wyłączną własnością organizatora konkursu. 

10. Prace konkursowe uczniów zostają u organizatora. 
11. W przypadku niedyspozycji uczestnika konkursu, może startować uczeń rezerwowy. 
12. Zasady objęte regulaminem nie podlegają zmianom. 
13. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator. 



 
 

 
 

UWAGA! W sytuacji ogłoszenia nauki zdalnej postępowanie konkursowe może odbywać się z 
dostosowaniem do obowiązujących obostrzeń sanitarnych. 
 

VII. KRYTERIA OCENY 
1.  Prace uczniów winny być napisane na karcie formatu A4. 
2. Zabrania się używania korektora; błędnie napisaną literę lub wyraz należy skreślić i powyżej 
umieścić wersję poprawną. 
3. Wszelkie zapisy nieczytelne lub niejednoznaczne będą interpretowane na niekorzyść piszącego. 
4. Wszelkie błędy podlegają następującej klasyfikacji, zgodnie ze wskazaniami Rady Języka Polskiego 
http://www.rjp.pan.pl/ : 

 Błędy ortograficzne I stopnia: 
– błędy w zakresie pisowni wyrazów z ó-u, rz-ż (w tym wyjątki od pisowni rz po spółgłoskach), ch-h; 
– błędy w zakresie pisowni „nie” z różnymi częściami mowy; 
– błędy w pisowni zakończeń -ji, -ii, -i; 
– błędy w pisowni wyrazów wielką i małą literą (z wyjątkiem pisowni przymiotników dzierżawczych); 
– błędy w zakresie pisowni cząstki –by z osobowymi formami czasownika; 
– błędy w zapisie przedrostków roz-, bez-, wez-, wes-, wz-, ws-; 
– błędy w pisowni nosówek (ą, ę) oraz połączeń om, on, em, en. 

 Błędy ortograficzne II stopnia: 
- pisownia wyrażeń przyimkowych; 
- dzielenie wyrazów przy przenoszeniu do nowej linii; 
- pisownia zakończeń –ski, -cki, -dzki, -stwo, -wstwo 
- pisownia przedrostków z-, s-, ś- 
- pisownia –by z pozostałymi częściami mowy; 
- opuszczanie, przestawianie liter; 
- zmiękczenia; 
- błędy interpunkcyjne. 
5. Trzy błędy II stopnia traktujemy jako jeden błąd I stopnia. 
6. Opuszczenie całego wyrazu traktujemy jako jeden błąd I stopnia. 
7. Każdą pracę należy sprawdzić dwukrotnie, a błędy winny być oznaczone kolorem czerwonym 
8. Sprawdzający umieszcza pod tekstem dyktanda liczbę popełnionych błędów i składa własnoręczny 
podpis. 
9. Za obowiązujące przyjmuje się zasady ujęte w „Słowniku ortograficznym języka polskiego” PWN, 
Warszawa 2002 
Decyzja Komisji Konkursowej nie podlega odwołaniu. Uczestnicy mają prawo zwracania się do 
przedstawicieli Komisji Konkursowej indywidualną wgląd do testu, po ogłoszeniu werdyktu. 

VIII. NAGRODY 
1. Laureat konkursu otrzyma nagrodę rzeczową oraz dyplom laureata. 
2. Komisja zastrzega sobie prawo do wręczenia wyróżnienia. 
3. Każdy uczeń otrzyma dyplom uczestnika gminnego konkursu z języka polskiego. 

IX. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 
1. Zgłoszenie należy przesłać do Szkoły Podstawowej w Kiełpinie do dnia 21.04.2022r. (karta 

zgłoszenia w załączniku)  faksem: 58-694-21-44 lub e-mail: sekretariat@zskielpino.pl 
2. Czas trwania konkursu: 1200 - 1330 ; Obrady Komisji Konkursowej 1330 - 1400 ; Ogłoszenie 

wyników i wręczenie nagród 1400 . Godzina zakończenia może ulec zmianie. 
3. Koordynator Konkursu – Magdalena Pestka  tel. 58-694-21-44 
4. Niedostosowanie się do wymogów regulaminu może spowodować wykluczenie z udziału 

w konkursie, bądź pominięcie uczestnika w ocenie przez Komisję Konkursową.  
X. UWAGI 

1. Prace konkursowe uczniów zostają u organizatora. 
2. W przypadku niedyspozycji uczestnika konkursu, może startować uczeń rezerwowy. 

 


