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REGULAMIN XXI KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO 

DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH GMINY GRYBÓW 
W ROKU SZKOLNYM 2021/22 

 
„Nie miecz, nie tarcz bronią Języka, 

Lecz arcydzieła”   
 Cyprian Kamil Norwid 

 
  

 W obecnym roku szkolnym 
naszemu konkursowi patronuje 

Maria Konopnicka                        
i najwybitniejsi twórcy epoki 

romantyzmu – patroni roku 
2022 ustanowieni przez Sejm RP  

 
1. Organizator konkursu:  
Szkoła Podstawowa im. Bł. ks. Jana Balickiego w Polnej we współpracy z Wójtem 
Gminy Grybów. Autorem dyktanda będzie mgr Wojciech Papaj - nauczyciel 
konsultant, MCDN Ośrodek w Nowym Sączu.  
Konkurs odbędzie się 31 maja br. o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej w Polnej, 
równocześnie dla obu kategorii.  
 
2. Cele konkursu  
Konkurs obejmuje wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej 
kształcenia ogólnego II etapu edukacyjnego w szczególności:  
✓ doskonalenie poprawności ortograficznej, interpunkcyjnej, gramatycznej,  
✓ kształtowanie postaw szacunku dla dziedzictwa językowego polszczyzny,  

✓ motywowanie uczniów do stosowania reguł ortograficznych na każdych 
zajęciach.  

 
3. Przebieg i warunki uczestnictwa w konkursie:  
✓ konkurs przeznaczony dla uczniów w dwóch kategoriach  

▪ I kategoria: klasy IV-VI,  

▪ II kategoria: klasy VII – VIII,  

✓ podzielony na dwa etapy - szkolny i gminny. Za organizację etapu szkolnego 
odpowiedzialni są nauczyciele języka polskiego.  



2 
 

Szkoły do dnia 26 maja br. zgłaszają telefonicznie 18 447-27-81 lub na adres e-mail 
sp_polna@poczta.fm po jednym uczestniku w każdej kategorii, podając imię                 
i nazwisko ucznia, nazwę szkoły, imię i nazwisko opiekuna.  
W dniu konkursu uczniowie zgłaszają się w SP Polna z własnym długopisem                    
i legitymacją szkolną. Podczas konkursu uczniowie nie mogą korzystać z korektora lub 
zmywalnego pióra. Wyrazy zapisane błędnie należy przekreślić i napisać nad lub obok 
skreślonego wyrazu.  
 
4. Zakres wymagań  
Podczas przygotowania uczniów i w eliminacjach szkolnych należy zwrócić szczególną 
uwagę na pisownię tych wyrazów i zasad ortograficznych zgodnie z Podstawą 
programową dla II etapu kształcenia.  
Za błędy popełnione podczas pisania ze słuchu ujemne punkty są przyznawane wg 
zasady:  
- błąd I stopnia – 2pkt  
- błąd II stopnia – 1pkt  
Za błędy I stopnia uważa się pisownię rz -ż, ó-u, ch-h, pisownię „nie” czasownikami, 
pisownię wyrazów wielką literą, opuszczenie wyrazu.  
Błędy II stopnia to inne błędy, np.: ą, ę z utratą dźwięczności, zmiękczenia, 
opuszczone pojedyncze litery, przestawienie wyrazów w zdaniu, zniekształcone  
końcówki wyrazów, pisownia „nie” z przymiotnikami, rzeczownikami i przysłówkami 
itp.  
Dwa błędy interpunkcyjne mają wartość jednego błędu II stopnia.  
 
5. Komisja konkursowa  
Tekst dyktanda zostanie przygotowany uczestnikom przez Pana Wojciecha Papaja 
pracownika MCDN w Nowym Sączu. Koperta z tekstem zostanie otwarta w obecności 
wszystkich uczestników konkursu.  
Komisja konkursowa, złożona z nauczycieli polonistów uczących w szkołach  na 
terenie naszej gminy, będzie czuwać nad prawidłowym przebiegiem konkursu oraz 
poprawi prace zaraz po jego zakończeniu.  
Wyniki konkursu wraz z protokołem zostaną umieszczone następnego dnia na stronie 
internetowej szkoły http//szppolna.gminagrybow.pl w zakładce Gminny Konkurs 
Ortograficzny. Prace uczniów pozostaną do wglądu opiekunów i uczniów w dniu 2 
czerwca w Szkole Podstawowej w Polnej.  
 
6. Nagrody  
Laureaci konkursu otrzymają nagrody książkowe ufundowane przez Wójta Gminy 
Grybów.   
  
 
 
 
 
 


