Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny „Prądnicki Mistrz Ortografii”
o statuetkę „Wojcieszka”
dla uczniów szkół podstawowych z Prądnika Czerwonego i Prądnika Białego - II edycja
Założenia konkursu:
- konkurs jest organizowany dla uczniów klas 4-7 szkół podstawowych
- o tytuł mistrza nie mogą się ubiegać uczniowie, którzy już ten tytuł zdobyli
- w konkursie uczestniczą uczniowie z klas 4-7 wyłonieni jako „mistrzowie ortografii” w
szkolnych eliminacjach macierzystych placówek
- każdą szkołę reprezentuje nie więcej niż 4 uczniów
Cele konkursu:
- podnoszenie poziomu kompetencji ortograficznych
- kształtowanie nawyku stosowania poznanych reguł ortograficznych
- motywowanie do pracy nad poprawnością pisowni
- kształtowanie zasad koleżeńskiego współzawodnictwa
Regulamin konkursu:
- przewidywany czas pracy: 45 minut
- uczestnicy piszą dyktando i rozwiązują zadania wymagające znajomości zasad ortografii
- pracują z kilkustronicowym arkuszem
- tekstu dyktanda i zadań w arkuszu nie mogą pisać ołówkiem
- nie używają korektora
- błędny zapis skreślają znakiem x i nad nim umieszczają poprawną wersję
- znaki interpunkcyjne zostaną podyktowane, więc pominięte lub błędnie postawione
zostaną potraktowane jako błąd ortograficzny
- każdy błąd ortograficzny zostanie policzony bez względu na kategorię
- ze względu na rozpiętość wiekową uczestników dopuszczalne są pytania o znaczenie
wyrazów
- nieczytelny zapis dyskwalifikuje pracę uczestnika
- prace konkursowe oceni trzyosobowa komisja złożona z nauczycieli języka polskiego
- wątpliwości ortograficzne będą rozstrzygane w oparciu o „Wielki słownik poprawnej
polszczyzny” pod red. A. Markowskiego, Warszawa 2016. i „Nowy słownik ortograficzny
PWN z zasadami pisowni i interpunkcji” pod red. E. Polańskiego, Warszawa 2002.
Organizacja i terminy:
Termin konkursu: 16 marca 2018 r. godz. 9. 30, SP nr 2 ul. Strzelców 5a
Uczestnicy zgłaszają się od g. 9.00 – wejście przez szatnię szkolną.
Uczestników obowiązuje okazanie legitymacji szkolnej (w przypadku jej braku tożsamość
uczestnika potwierdza opiekun).
Wyniki konkursu ukażą się na stronie SP nr 2 w terminie do 23 marca 2018 r.
W przypadku uzyskania przez uczestników konkursu takich samych wyników komisja
wyznaczy termin dogrywki.
Zwycięzca otrzyma tytuł „Prądnickiego Mistrza Ortografii” i statuetkę „Wojcieszka”.
Wyróżnieni uczestnicy otrzymają upominki i pamiątkowe dyplomy.
Zgłoszenia uczestników należy przesyłać drogą elektroniczną (sp2@sp2.krakow.pl),
pocztą tradycyjną, dopisek Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny
Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń: 9 marca 2018 r.
Organizatorzy konkursu

