Regulamin szkolnego konkursu ortograficznego „Mistrz ortografii”
dla klas IV – VII w Szkole Podstawowej nr 3 im. K. Makuszyńskiego w Koźminie Wlkp.
1. Celem konkursu jest zaktywizowanie uczniów do systematycznej pracy nad poprawą
umiejętności stosowania zasad ortografii.
2. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas IV - VII.
3. Nauczyciele wyłonią po 3 osoby z każdej klasy, które wezmą udział w konkursie.
Nazwiska uczestników należy zgłosić pani Kindze Burej do dnia 10 listopada 2017 roku.
4. Etap szkolny będzie podzielony na III grupy:
- klasy IV,
- klasy V,
- klasy VI i VII.
5. Konkurs odbędzie się 20 listopada 2017 roku w salach 20 oraz 23.
6. Do regulaminu dołączono wymagania konkursowe dla poszczególnych grup wiekowych.
7. Prace będą oceniane przez panie: Kingę Burą, Katarzynę Mikołajczak i Beatę
Grześkowiak.
8. Wśród uczestników zostaną wyłonieni zwycięzcy z poszczególnych grup wiekowych.
9. Dwie osoby z klas VI-VII, które napiszą najlepiej dyktando, będą reprezentowały naszą
szkołę w Powiatowym Konkursie Ortograficznym ,,Król ortografii".
9. Nagrody zostaną wręczone w czasie apelu szkolnego.

WYMAGANIA KONKURSOWE DLA KLAS IV - VII

KLASA IV





Pisownia wyrazów z „ó”, „u”, „rz”, „ż”, „ch”, „h”.
Pisownia bezokoliczników zakończonych na „-ść”, „-źć”.
Wielka czy mała litera - podstawowe wiadomości.
Znaki interpunkcyjne w zapisie tekstu: kropka, pytajnik, wykrzyknik, przecinek,
dwukropek.
KLASA V










Pisownia wyrazów z „ó”, „u”, „rz”, „ż”, „ch”, „h”.
Pisownia bezokoliczników zakończonych na „-ść”, „-źć”.
Pisownia wyrazów z „en”, „em”, „on”, „om”, „ą”, „ę” - podstawowe wiadomości.
Pisownia wyrazów wielką i małą literą.
Pisownia przyimków i wyrażeń przyimkowych.
Rozdzielna i łączna pisownia partykuły “nie”z różnymi częściami mowy.
Pisownia łączna i rozdzielna cząstki “by” i jej innych form osobowych (bym, byś,
byśmy, byście).
Znaki interpunkcyjne w zapisie tekstu: kropka, pytajnik, wykrzyknik, przecinek,
dwukropek, myślnik.
KLASA VI i VII










Pisownia wyrazów z „ó”, „u”, „ż”, ,,rz”, „h”, „ch”.
Pisownia bezokoliczników zakończonych na „-ść”, „-źć”.
Pisownia wyrazów z „en”, „em”, „on”, „om” „ą”, „ę”.
Pisownia łączna i rozdzielna cząstki “by” i jej innych form osobowych (bym, byś,
byśmy, byście).
Pisownia wyrazów z przedrostkami: bez-, roz-, s-, ś-, wes-, wez-, ws-, wz-, z-.
Pisownia przyimków złożonych oraz wyrażeń przyimkowych.
Rozdzielna i łączna pisownia partykuły “nie” z różnymi częściami mowy.
Pisownia wyrazów z zakończeniami „-ctwo”, „-dztwo”, „-źba”, „-śba”, „-(w)ski”,
„-cki”, „-dzki”.



Pisownia niektórych zaimków.



Pisownia wyrazów wielką i małą literą.



Znaki interpunkcyjne w zapisie tekstu: kropka, pytajnik, wykrzyknik, przecinek,
dwukropek, średnik.



Przecinek w zdaniu pojedynczym i złożonym.

