
REGULAMIN 
II  ZAMKOWEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO  
DLA GIMNAZJALISTÓW    „MISTRZ  ORTOGRAFII” 

 

 Konkurs organizują nauczyciele języka polskiego z Zespołu Szkół Technicznych  
w Olecku. 

 W konkursie mogą wziąć udział uczniowie gimnazjów z powiatu oleckiego  
      oraz  gimnazjów zaprzyjaźnionych i współpracujących z ZST z innych powiatów. 
 W konkursie może wziąć udział maksymalnie trzech uczniów z jednej szkoły ( jednak, jeśli z jednej 

szkoły zgłosi się mniej niż 3 uczniów, dopuszcza się udział maksymalnie 4 uczestników z innej szkoły po 
porozumieniu z organizatorami). 

 Zgłoszenia  uczniów prosimy przesyłać na adres naszej szkoły  pocztą,   
e-mailem, faxem lub zostawić w sekretariacie   do  18 marca 2014 r. 

 Konkurs składa się z  dwóch  części pisemnych: 
- dyktando, 
- zadania ortograficzne (typ: otwarte i zamknięte). 

 Kryteria oceniania prac konkursowych:  W części pierwszej (dyktando) uczestnicy  „na wejściu” otrzymują 100 punktów.  
               Każdy błąd ortograficzny  

  I stopnia    (rz, ż, ó, u, ch, h, wielka/mała litera, „nie” – razem/osobno, ą, om, ę, em)  
  lub II stopnia   (pozostałe rodzaje błędów)     oznacza stratę 1 pkt.  
 Błąd interpunkcyjny lub błąd literowy – stratę 0,5 punktu. 

 W części drugiej (zadania ortograficzne) uczestnicy otrzymują po  1 pkt  za każdy poprawnie 
napisany, uzupełniony, lub zaznaczony  wyraz – zależnie od czynności określonej w poleceniu   
 oraz  0,5 pkt za każdy poprawnie wstawiony znak interpunkcyjny  w zadaniach sprawdzających  
znajomość zasad interpunkcji. 

 Wszelkie niejasności związane z odczytaniem liter rozpatrywane będą  na niekorzyść ucznia. 
 Kolejność miejsc ustalona zostanie od najmniejszej do największej liczby popełnionych błędów. 
 Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie komisja złożona z nauczycieli języka 

polskiego z kilku szkół. 
 szczegółowych informacji udziela pani Honorata Szwajda (e-mail: aciula1@wp.pl)  
 Kartę zgłoszenia uczestników można dostarczyć w następujący sposób:  

 

przesłać  pocztą Zespół Szkół Technicznych w Olecku, Plac Zamkowy 2,  19 – 400 Olecko 
z dopiskiem: konkurs ortograficzny 

przesłać  e-mailem aciula1@wp.pl 
w temacie wpisać: konkurs ortograficzny 

przesłać  faxem 87  520 22 54 
 

zostawić w   sekretariacie  Zespołu Szkół Technicznych w Olecku 
tel.  do sekretariatu  ZST:   87 520 22 53 

----------------------------------------------------------------------------------- 
Jak było na I Zamkowym Konkursie Ortograficznym dla Gimnazjalistów?  

Sprawdź na stronie internetowej:   www.zst.olecko.pl    
- kliknij: szkoły dzienne 

a następnie w zakładce:  szkolne konkursy  
wybierz: Konkurs Ortograficzny 


