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Regulamin Szkolnego Konkursu Ortograficznego 

„Zostań Mistrzem Ortografii” dla klas II - III 

w roku szkolnym   2019 / 2020.  

 

I. CEL KONKURSU 

 Rozbudzanie zainteresowań pięknem naszego języka ojczystego. 

 Przestrzeganie poprawności ortograficznej w zakresie poznanych zasad                         

i opracowanego słownictwa. 

  Popularyzacja konkursu jako jednej z form rozwijania zainteresowań                      

i uzdolnień u uczniów.   

 Zachęcanie uczniów do zdrowej rywalizacji. 

II. ZASADY UCZESTNICTWA  

1. W konkursie mogą brać udział uczniowie klasy II i III Publicznej Szkoły    

Podstawowej w Szpikołosach. 

2.  Konkurs ortograficzny podzielony jest na:  

• dwie grupy wiekowe: klasa II i klasa III;  

• dwa etapy:   

etap I –   klasowy – do 27 marca 2020 r.  

etap II –  szkolny – 24 kwietnia 2020 r.  

3. W I etapie konkursu nauczyciel wyłania 3 uczniów, którzy uzyskali największą 

liczbę punktów.  

4. W II etapie biorą udział uczniowie wyłonieni z I etapu. 

5. Czas trwania konkursu – 45 min. 
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III. ORGANIZACJA KONKURSU  

1. Konkurs będzie sprawdzał umiejętności ortograficzne uczniów poprzez:   

 teksty z lukami,   

 zagadki ortograficzne,  

  rebusy,   

  krzyżówki ortograficzne,  

 znajomość zasad ortograficznych. 

IV. NAGRODY: 

 Komisja konkursowa przyzna tytuły:” Mistrza i Wicemistrza Ortografii”, możliwe jest 

przyznanie wyróżnień. 

 Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody, których wręczenie odbędzie się podczas apelu 

szkolnego. 

UWAGI 

1. Sposób poprawiania błędów przez uczniów. 

 Błędnie napisaną literę lub  wyraz  uczniowie skreślają, umieszczając nad nim 

właściwy zapis. 

2. Sposób sprawdzania prac przez Nauczyciela. 

 Błędnie napisaną literę należy przekreślić. 

 Oprócz typowych błędów ortograficznych, za błędy uważa się: opuszczenie litery, 

ogonków i znaków zmiękczeń („ tzw. literówki”) oraz brak kropki na końcu zdania. 

 Komisja konkursowa zlicza ilość błędów i zapisują ich liczbę pod każdym dyktandem                           

( ort:….., inne:…..) 

 Równoważne błędowi ortograficznemu jest opuszczenie wyrazu lub  3 błędy tzw.” 

literówki” . 

3. Załączniki:  

 nr 1- zestaw ortogramów dla kl. II 

  nr 2- zestaw ortogramów dla kl. III 

Organizator: Jolanta Słupska 
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Konkurs ortograficzny „Mistrz ortografii” 

Załącznik nr 1 - zestaw ortogramów dla kl. II 

WYRAZY Z „Ó” 

 z „ó” wymiennym na a, o, e – skrót, dół, siódmy itp., 

 z „ó” w zakończeniach: -ówka, -ów, - borówka, psów itp., 

  z „ó” niewymiennym: 

córka, góra, góral, górnik, jaskółka, kłócić się, kłótnia, król, krótki, który, ogórek, ołówek, 

późno, próba, północ, piórnik, podwórko, równy, róża, różne, różnica, różowy, skóra, spóźnić 

się, wiewiórka, wróbel, wróżba, wróżka, wspólny, żółw, żółty, żółtko; 

WYRAZY Z „RZ” 

 rzeczowniki będące nazwami zawodów o zakończeniu –arz, -erz – stolarz, lekarz itp., 

 „rz” po spółgłoskach: b ,p ,t ,d ,w ,j ,ch ,k ,g – brzoza, dojrzały, przód itp., (wyjątek – 

pszczoła), 

 z „rz” wymiennym na „r” – morze, rycerz, rowerzysta, 

 z „rz” niewymiennym: 

burza, jarzębina, korzeń, kurz, marzenie, narzekać, orzech, porządek, porzeczka, rzecz, rzeka, 

rzucać, rzodkiewka, tchórz, twarz, uderzyć, warzywa, wierzba, wydarzenie, zwierzę; 

WYRAZY Z „Ż” 

ciężar, drużyna, duży, jeż, już, każdy, książka, łyżka, łyżwa, leży, może, nożyczki, nóż, 

pożyczyć, pożywienie, róża, ryż, świeży, wąż, wieża, włożyć, zwyciężyć, żaba, żartować, 

żeby, żegnać, żołędzie, żołnierski, żółtko, żółw, żuczek, żubr, życie, życzyć; 

WYRAZY Z „H” 

bohater, Halina, hałas, hamulec, handel, harcerz, hasło, Helena, herbata, herbatnik, historyjka, 

hodowca, hokej, honor, huk, hulać, hulajnoga, humor, hymn; 

WYRAZY Z „Ą”, „Ę” 

błąd, część, dąb, gęsty, gorącą, kąt, mądry, okręt, ręka, tęcza, wędrówka, wstęga, zając, 

zakręt, ząb, zwierzęta; 
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Konkurs ortograficzny „Mistrz ortografii” 

Załącznik nr 2 - zestaw ortogramów dla kl. III 

WYRAZY Z „Ó” 

 z „ó” wymiennym na a, o, e – skrót, dół, siódmy itp., 

 z „ó” w zakończeniach: -ówka, -ów, - borówka, psów itp., (wyjątki: zasuwka, 

skuwka) z „ó” niewymiennym: 

chór, córka, czółno, główny, góra, góral, górnik, jaskółka, Józef, kłócić się, kłótnia, król, 

krótki, który, mózg, mnóstwo, odróżniać, ogół, ogólny, ogórek, ołówek, oprócz, pióropusz, 

płótno, podróż, półwysep, półtora, późno, próchno, próba, północ, piórnik, podwórko, 

przepiórka, również, rówieśnik, równina, równy, rózga, róża, różdżka, różnica, 

różnokolorowy, różne, różnica, różowy, skóra, sójka, spółka, spóźnić się, spróchniały, stróż, 

szczegół, trójkąt, wiewiórka, włóczka, włóczęga, włókno, wówczas, wróbel, wróżba, wróżka, 

wspólny, wśród, wzgórze, źródło, żółw, żółty, żółtko; 

WYRAZY Z „RZ” 

 rzeczowniki będące nazwami zawodów o zakończeniu –arz, -erz – stolarz, lekarz itp., 

 „rz” po spółgłoskach: b ,p ,t ,d ,w ,j ,ch ,k ,g – brzoza, dojrzały, przód itp., (wyjątki – 

pszczoła, pszenica, kształt), 

  z „rz” wymiennym na „r” – morze, rycerz, rowerzysta, 

 z „rz” niewymiennym: 

burza, burzyć, jarzyna, jarzębina, Katarzyna, marzanna, Marzena, Murzyn,  korzeń, korzyść, 

kurz, marzenie, narzekać, narzędzie, nietoperz, odkurzacz, orzech, porządek, porzeczka, 

powierzchnia, rzadki, rząd, rzecz, rzeka, rzep, rzepa, rzetelny, rzęsa, rzucać, rzodkiewka, 

stchórzyć, tchórz, towarzysz, twarz, uderzyć, urząd, warzywa, wierzba, wierzch, wierzchołek, 

wydarzenie, zwierzę; 

WYRAZY Z „Ż” 

bagaż, bandaż, ciężar, chociaż, drapieżnik, drożdże, drużyna, duży, garaż,  jeż, jeżeli,  już, 

każdy, krążek, książka, łóżko, łyżka, łyżwa, leży, mąż, mężczyzna, może, nożyczki, nóż, 

pasażer, piżama, pobliże, położyć, pożar, pożyczyć, pożyteczny, rozłożysty, również, 

pożywienie, róża, ryż, służący, smażyć, sprzedaż, stróż, świeży, wąż, wieża, wróżba, włożyć, 
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zwyciężyć, żaba, żaglówka, żałować, żar, żartować, żądać, żeby, żegnać, żelazo, żelazko, 

żmija, żniwa, żołędzie, żołnierski, żona, żonkile,  żółtko, żółw, żuczek, żubr, życie, życzyć, 

żyrafa; 

WYRAZY Z „H” 

bohater, druh, haczyk, Halina, hałas, hamak, hamulec, handel, hangar, harcerz, harmider, 

hartować, hasać, hasło, Helena, helikopter, hełm, Henryk, herb herbata, herbatnik, hiena, 

higiena, hipopotam, historyjka, hodowca, hokej, hołd, honor, horoskop, horyzont, hotel, 

Hubert, huk, hulać, hulajnoga, humor, huragan, huta, hutnik, huśtawka hymn, Podhale, 

wahadło; 

WYRAZY Z „Ą”, „Ę” 

błąd, część, dąb, gąsienica, gąszcz, gęsty, głęboki, gorącą, kąpiel, kłębek, lubię, kąt, mądry, 

okręt, ręka, sąd, trąbka, tęcza, wędrówka, wątpić, włączyć, wstęga, wygląd, wyłączyć, wziął, 

wzięła, zając, zakręt, ząb, zdjął, zdjęła, zwierzęta, zwycięzca; 

WYRAZY Z „-OM”, „-ON”, „-EM”, „-EN” 

bomba, dentysta, kontakt, kontrola, kontuzja, legenda, plomba, reprezentacja, temperatura; 


