
Szkolna Liga Ortograficzna „Czwóreczkowa ortografiada” 

 

 

Regulamin konkursu: 

 

1. Uczestnikami ortograficznych zmagań są reprezentanci klas VI – VIII zgłoszeni przez 

nauczycieli języka polskiego uczących w danych klasach. 

 

2. Każdą klasę reprezentuje dwoje uczniów (w przypadku większej liczby chętnych 

rozstrzygają eliminacje klasowe). 

 

3. Uczestnicy spotykają się co półtora miesiąca od października do maja i piszą konkursowe 

dyktanda. Pierwsze zmagania odbędą się 30 października o 8.00. 

 

4. Na starcie każdemu uczestnikowi przyznaje się 200 punktów. Za każdy błąd (ortograficzny, 

literowy i interpunkcyjny) od tej liczby odejmuje się uczniowi punkty według następujących 

zasad: 

 

Kategorie błędów 

ortograficznych  

Liczba punktów 

ujemnych  

Błędy dotyczące  pisowni: 

I  - 3 punkty  - ó, u;  

- ż, rz;  

- ch, h;  

- wielkich liter w nazwach własnych, takich 

jak: imiona, nazwiska, przydomki, 

pseudonimy, nazwy narodowości, nazwy 

geograficzne);  

- wielkich liter na początku zdania;  

Wyjątków od obowiązujących zasad pisowni: 

ó, u, ż, rz, ch, h; 

II  - 2 punkty  - wyrazów z ą, ę oraz om, em, on, en;  

- czasowników z ą, ę (pomijanie ogonków) 

- zakończeń typu –ja, -ia, -ea;  

- liter i, j;  

- zmiękczeń;  

- łącznika w złożeniach i zestawieniach (użycia 

lub braku) ;  

- rozdzielnej lub łącznej wyrażeń 

przyimkowych, przyimków złożonych i innych 

wyrazów;  

- rozdzielnej lub łącznej partykuły nie;  

- rozdzielnej lub łącznej cząstek bym, byś, by;  

- skrótów;  

- zakończeń typu –ski, -cki, -dzki, -stwo, - ctwo, 

-dztwo, -zca, -żca, -dca, -dźca, -łszy, - wszy;  

- cząstek typu anty-, arcy-, eks-, hiper-, pseu-

do-, trans-, ultra-;super-; mini-; midi-:  

- pisowni liczebnika pół;  

-wielką literą rzeczowników pospolitych; 

- wyrazów z głoskami dźwięcznymi / 

bezdźwięcznymi 

- wyjątków poza ó, u, ż, rz, ch, h; 

 



III  - 1 punkt  - opuszczenia, dodania lub mylenia liter;  

- nieprawidłowego przenoszenia wyrazów;  

IV  - 0,5 punktu  - błędy interpunkcyjne.  

Uwaga: wyrazy nieczytelne bądź zapisane w sposób niejednoznaczny będą rozstrzygane na 

niekorzyść piszącego. 

 

5. Punkty zdobyte przez uczniów po każdym spotkaniu ligowym będą łączone. O zwycięstwie 

w konkursie zadecyduje punktacja łączna zdobyta za  poszczególne dyktanda. 

 

6. W każdym miesiącu uczniom, którzy uzyskają największą liczbę punktów, będzie 

przyznawany  tytuł : „Lider miesiąca”, np. Lider stycznia na poziomie klas VI. 

 

7. Zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy i nagrody oraz będą reprezentować naszą szkołę 

w miejskim konkursie ortograficznym.  

 

8. Po każdym dyktandzie konkursowym wyniki uczniów będą zamieszczone na stronie 

internetowej naszej szkoły www.sp4.elk.edu.pl   w  Gwiazdozbiorze  

(w zakładce Ćwiczenie czyni mistrza). Znajdą się tam również teksty dyktand pisanych przez 

uczniów. 

  

9. Po każdym etapie prace są do wglądu dla uczniów, którzy uczestniczą w lidze (pięć dni od 

opublikowania wyników na stronie internetowej szkoły) u organizatora konkursu. 

 

9. Cele konkursu: 

 rozwijanie zainteresowań kulturą języka polskiego 

 promowanie uczniów najzdolniejszych 

 kształtowanie nawyku prawidłowego stosowania zasad ortografii i interpunkcji 

 kształcenie umiejętności ortograficznej samokontroli 

 sprawdzenie własnej wiedzy w zakresie poprawności ortograficznej 

 nabywanie przez uczniów umiejętności świadomego korzystania ze słowników 

ortograficznych 

10. Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni niniejszego regulaminu. 

 

 

 


