
 

 

 

 

 

Regulamin Miejskiego Konkursu Ortograficznego pod patronatem  

Prezydenta Miasta Rzeszowa 

Pana Tadeusza Ferenca 

 

o Pióro Prezydenta Miasta Rzeszowa i tytuł Mistrza Ortografii  
I edycja 

 

1. Cele konkursu: 

✓ popularyzowanie wśród uczniów poprawnej pisowni ortograficznej  

i interpunkcyjnej, 

✓ doskonalenie sprawności ortograficznej uczniów, 

✓ krzewienie kultury języka polskiego, 

✓ wyłonienie mistrza, 

✓ integracja uczniów i nauczycieli 

 

2. Adresaci konkursu: 

Konkurs adresowany jest do uczniów klas 6-8 szkół podstawowych miasta Rzeszowa. 

 

3. Etapy konkursu: 

✓ I etap – eliminacje klasowe 

✓ II etap – eliminacje szkolne 

✓ III etap – eliminacje miejskie – 2 uczniów ze szkoły, odbędą się 13. 11. 2019r. 

o godz. 8.00 w placówce organizatora, Szkole Podstawowej nr 17  

z Oddziałami Integracyjnymi im. 21 Brygady Strzelców Podhalańskich  

w Rzeszowie ul. Bulwarowa 3. 

 

Prosimy o telefoniczną informację do 8 listopada, ilu uczestników i z jakiej szkoły 

weźmie udział w konkursie : tel. 503 025 713 Marta Pomes 

                                                    lub do sekretariatu szkoły tel. 17-748 24 80. 

 

4. Przygotowanie tekstów dyktand: 

✓ I etap klasowy – opracowuje nauczyciel uczący 

✓ II etap szkolny – opracowuje komisja szkolna 

✓ III etap miejski – opracowuje organizator konkursu 

 

Szkoła Podstawowa nr 17 
z Oddziałami Integracyjnymi 

im. 21 Brygady Strzelców Podhalańskich 
 

35 – 051 Rzeszów  ul. Bulwarowa 3 

tel. 17-7482480,  e-mail:sp17rzeszow@interia.pl 



5. Klasyfikacja błędów: 

✓ Błędy I kategorii:   

Pisownia u-ó, rz-ż, ch-h, wielka/mała litera, pisownia partykuły „nie”, pisownia 

cząstki „by” z osobowymi formami czasownika. 

✓ Błędy II kategorii: 

Złamanie innych zasad pisowni polskiej. 

✓ Błędy interpunkcyjne: 

       Trzy błędy interpunkcyjne są równoznaczne z jednym błędem ortograficznym. 

 

6. Poprawy dyktand dokona jury, w skład którego wejdą nauczyciele poloniści. 
 

7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 20.11.2019r. o godz. 10.00 w sali nr 15 w Ratuszu. 

      Wykaz laureatów oraz ucznia z tytułem Mistrza Ortografii znajdzie się na stronie www 

szkoły  – organizatora konkursu. 

 

8. Dla uczestników konkursu przewidziano pamiątkowe dyplomy. 

 

 

 

 

Organizatorzy konkursu: 

Marta Pomes 

Joanna Bazan-Witwicka 

Małgorzata Wisz 

Dariusz Janicki 

 

 

 

 

 

 


