
XIV POWIATOWY KONKURS ORTOGRAFICZNY 

 

REGULAMIN 
 

1. XIV Powiatowy Konkurs Ortograficzny odbędzie się 09.02.2017 r. o godz. 9:00  

w Zespole Szkół nr 1 im. J. S. Cezaka w Zgierzu. 

2. W konkursie mogą wziąć udział dwie osoby z każdej szkoły ponadgimnazjalnej 

powiatu zgierskiego. 

3. Zgłoszeń kandydatów należy dokonywać do dnia 07.02.2017, przysyłając na adres 

szkoły (faksem bądź listownie) czytelnie wypełnioną kartę zgłoszeniową. 

4. Przystępując do konkursu, uczniowie zobowiązani są okazać aktualną legitymację 

szkolną. 

5. Konkurs odbędzie się w formie dyktanda i potrwa jedną godzinę lekcyjną. 

6. Uczestnicy otrzymają arkusze opatrzone pieczęcią szkoły. 

7. Podczas pisania dyktanda każdy z uczniów będzie siedział w osobnej ławce. 

8. Tekst zostanie najpierw przeczytany w całości, a następnie podyktowany z uwzględ-

nieniem tempa pisania uczniów. 

9. Podczas pisania dyktanda uczestnikom nie wolno korzystać z żadnych pomocy 

naukowych, porozumiewać się między sobą, opuszczać sali przed zebraniem prac, 

korzystać z wszelkich urządzeń elektronicznych (telefonów komórkowych, notesów, 

laptopów itp.), słowników. 

10. W przypadku zaistnienia podejrzenia o niesamodzielność pracy uczeń zostanie 

wykluczony z konkursu. 

11. Nie wolno dyktowanego tekstu pisać przez kalkę lub kopiować w jakikolwiek inny 

sposób. 

12. Ocenie będzie podlegać zarówno poprawność ortograficzna, jak i interpunkcyjna. 

13. Nie wolno dyktowanego tekstu pisać wersalikami, czyli wielkimi literami 

drukowanymi. 

14. Wszelkie nieczytelne i niejednoznaczne zapisy wyrazów, grup wyrazowych i znaków 

interpunkcyjnych będą interpretowane na niekorzyść piszącego. Ewentualne poprawki 

należy nanieść przez skreślenie wyrazu błędnego (lub grupy wyrazów w przypadku 

pisowni łącznej i rozłącznej) i napisanie powyżej wersji poprawnej. Skreślenia muszą 

być wyraźnie zaznaczone, a wprowadzone poprawki jednoznaczne. Również  

w naniesionych poprawkach nie wolno używać wersalików. Zabrania się używania 

korektorów. 

15. Dyktanda zostaną sprawdzone tego samego dnia. Ogłoszenie wyników 

przewidziane jest około godziny 12:00. 

16. Wgląd do własnej pracy konkursowej będzie możliwy po ogłoszeniu wyników. 

17. Osoby, które popełnią najmniej błędów ortograficznych i interpunkcyjnych, zostaną 

nagrodzone. 

18. Tekst dyktanda zostanie opracowany na podstawie zasad pisowni i interpunkcji, 

zawartych w Wielkim słowniku ortograficznym PWN pod redakcją Edwarda 

Polańskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006 i późniejsze. 


