
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Rzeszowie 

ogłasza III edycję konkursu 

„Mistrz ortografii” 

Cele i założenia: 

 wyrabianie świadomości językowej uczniów, 

 podniesienie poziomu kompetencji ortograficznych, 

 utrwalanie nawyku stosowania zasad ortograficznych, 

 zachęcanie do zdrowej rywalizacji. 

Zasady konkursu: 

1. Konkurs ma charakter międzyszkolny i jest przeznaczony dla uczniów klas 7 i 8 Szkół Podstawowych 

z Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego.  

2. Konkurs odbywa się cyklicznie. Co roku sprawdzamy znajomość innej zasady ortograficznej oraz 

znajomość zasad interpunkcji. 

3. Zgłoszenia należy przesłać do 19 grudnia 2019 r. wg załączonej karty na adres:  

 

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Rzeszowie, ul Kamińskiego12, 35-211 Rzeszów 

lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@sp2.resman.pl 

 

4. Konkurs odbędzie się:  9 stycznia 2020 r., godz. 13.00. 

5. Z każdej szkoły można zgłosić tylko jednego ucznia z klasy 7 lub 8. Wcześniej szkoły muszą 

zorganizować eliminacje szkolne. 

6. Rywalizacja będzie miała formę dyktanda pisanego „ze słuchu” (ok. 45 min). 

7. Komisja poinformuje uczestników o zasadach konkursu przed jego rozpoczęciem. 

8. Wyniki konkursu zostaną wysłane pocztą do szkół.  

9. Uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 2 w Rzeszowie w terminie, 

który ustali organizator. Laureaci konkursu zostaną o tym wcześniej poinformowani. 

10. Zgłoszenie uczniów do konkursu jest jednoznacznie z wyrażeniem zgody na opublikowanie imienia, 

nazwiska i wizerunku ucznia na stronie internetowej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rzeszowie. 

11. Konkurs zostanie zgłoszony do Podkarpackiego Kuratorium Oświaty w celu dopisania go do 

listy konkursów wpisywanych na świadectwo ukończenia szkoły. 

12. Dodatkowe pytania można kierować do p. Eweliny Sowy 609 737 584. 

Zakres materiału: 
W obecnej edycji konkursu zadaniem uczestników jest opanowanie zasad pisowni wyrazów  
z „ż” i „rz” oraz podstawowych zasad interpunkcji. 
Kryteria oceny: 
Każdy uczeń otrzymuje na starcie 100 pkt. Za popełnione błędy będą odejmowane punkty: 

 za błędy w pisowni wyrazów z „ż” i „rz” – 3 pkt. 

 za pozostałe błędy – 1 pkt. 

 za 3 błędy interpunkcyjne – 1 pkt. 

Laureatem konkursu zostanie uczeń z największą liczbą punktów. 
Organizatorzy: Ewelina Sowa, Katarzyna Malicka. 


