
Szklona Liga Ortograficzna 2018/2019 
 

Regulamin konkursu "Szkolna Liga Ortograficzna" 

I CELE KONKURSU 

1. Doskonalenie znajomości zasad polskiej ortografii. 

2. Wykorzystywanie wiedzy ortograficznej w praktyce. 

3. Rozwijanie dbałości o poprawność ortograficzną i estetyczne pismo. 

4. Rozwijanie zdrowej rywalizacji wśród uczniów. 

 

II UCZESTNICY 
 

    W konkursie może wziąć udział każdy uczeń z klas IV - VIII Bernardyńskiej 

Szkoły Podstawowej w Łodzi. 

 

III ZASADY I WYMAGANIA 

 
Uczniowie piszą jedno dyktando ortograficzne w miesiącu w trzech kategoriach wiekowych 

(klas czwartych, piątych i szóstych oraz siódmych i ósmych). 

1. Każde dyktando dotyczy jednej zasady ortograficznej. 

2. Dyktanda oceniane są punktowo - za popełnione błędy są odejmowane punkty (za 

błędy podstawowe - 1 punkt, za drugorzędne - 0,5 punktu. 

3. Za dyktando napisane bezbłędnie można zdobyć 20 punktów i od tej liczby odejmuje 

się punkty za popełnione błędy. 

4. Wyniki konkursowe będą wywieszone na tablicy ogłoszeń. 

5. Rozwiązanie konkursu nastąpi w czerwcu 2019 r. 

6. Dla najlepszych w ortografii uczniów przewidziano atrakcyjne nagrody. 

7.  Za błędy ortograficzne pierwszego stopnia uznane zostaną: 

  

- błędy w zakresie pisowni wyrazów z: rz-ż ( w tym wyjątki od pisowni rz po 

spółgłoskach), ch-h, ó-u, 

- błędy w zakresie pisowni cząstki nie z różnymi częściami mowy, 

     - błędy pisowni zakończeń: -ji, -ii, -i, 

     - błędy w pisowni wielką i małą literą,  

     - błędy w zakresie pisowni cząstki -by z osobowymi formami czasownika, 

     - błędy w zapisie przedrostków:  roz-, bez-, wes-, wz-, ws-, 

           - błędy w pisowni nosówek: ą, ę oraz połączeń om, on, em, en. 

  



2. Za błędy ortograficzne drugiego stopnia uznane zostaną: 

  
- błędna pisownia wyrażeń przyimkowych, 

- nieprawidłowe dzielenie wyrazów przy przenoszeniu do nowej linii, 

- błędna pisownia zakończeń: -ski, -cki, -dzki,- stwo, -wstwo, 

- błędna pisownia przedrostków: z-, s-, ś-, 

- błędna pisownia cząstki  -by z pozostałymi częściami mowy. 

 

IV HARMONOGRAM    

1. 26.11.2018 r.  pisownia wyrazów z  rz i ż   

2. 12.12.2018 r. pisownia wyrazów z   ó  i u   

3. 17.01.2019 r. pisownia wyrazów z   ch  i h   

4. 6.02. 2019 r.  stosowanie wielkiej i małej litery.   

5. 13.03.2019 r. pisownia cząstki by i partykuły nie. 

6. 10.04.2019 r. pisownia nosówek  ę, ą i połączeń on, om, en, em,  pisownia 

przedrostków i wyrażeń przyimkowych.  

7. 9.05.2019 r. wszystkie trudności ortograficzne. 

V ORGANIZATOR 
 

    Ewa Czerniawska  

 


