
Szkolny Konkurs Ortograficzny 

 

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 7 w Poznaniu 

Adresat: uczniowie klas IV-VIII SP nr 7 im. Erazma z Rotterdamu  
Czas zgłosze�: do 13.03 (eliminacje przeprowadzaj� nauczyciele poloni�ci)  
Termin konkursu: kl. V i VI - 18.03.2020r. ; kl. IV,VII i VIII - 19.03.2020r.   
Koordynatorzy szkolni:  Emilia Kusak – Jankowska, Anna Głowala  

Cele:   

· Propagowanie umiej�tno�ci poprawnego pisania pod wzgl�dem ortograficznym  

i interpunkcyjnym.  

· Rozbudzanie �wiadomo�ci ortograficznej. 

 
Opis konkursu: 

1. Form� konkursu jest dyktando oraz test z ortografii. 

2. Konkurs trwa 45 minut.  

3. Uczestnicy bior� udział w konkursie w swojej kategorii wiekowej. 

4. Do mi�dzyszkolnego etapu konkursu przechodzi tylko jeden reprezentant z ka�dego    
    poziomu: kl. IV, kl. V, kl. VI, kl. VII i kl. VIII. 

 

 Zakres wiedzy:  

1. Wszystkie podstawowe zasady ortograficzne: 

§ Pisownia „ó” i „u”  
§ Pisownia „rz” i „�”  
§ Pisownia „ch” i „h”  
§ Pisownia wyrazów z  -�, -�, –om, -on, -em, -en,  
§ Pisownia – ji, -i  w dopełniaczu, celowniku, miejscowniku rzeczowników 

zako�czonych na  –ja lub –ia  
§ Pisownia przedrostków  z-, s-, wz-, roz-, bez 
§ Pisownia zako�cze�  -dzki,  -cki, -dztwo, -ctwo 
§ Pisownia ł�czna i rozdzielna wyra�e� przyimkowych  
§ Pisownia przyimków zło�onych  
§ Pisownia ł�czna i rozdzielna cz�stek bym, by�, by  
§ Stosowanie małej i wielkiej litery (nazwy własne oraz pisownia tytułów ksi��ek 

i czasopism)  
§ Pisownia ł�czna i rozdzielna partykuły nie  
§ Zasady dzielenia wyrazów 

 



 

 

2. Zasady interpunkcyjne dla klas IV:  

§ Stosowanie kropki na ko�cu zdania.  
§ Stosowanie znaku zapytania.  
§ Stosowanie przecinka w zdaniu pojedynczym (wyliczenia).  
§ Stosowanie przecinka w zdaniu zło�onym przed „który” i „�e”. 

3. Zasady interpunkcyjne dla klas V, VI:  

§ Stosowanie kropki i przecinka w zdaniu pojedynczym oraz w zdaniu zło�onym (nie 
bierze si� pod uwag� przecinków w przypadku wtr�ce�).  

§ Stosowanie znaku zapytania w zdaniach pytaj�cych.  
§ Stosowanie wykrzyknika w zdaniach wykrzyknikowych oraz wykrzyknieniach  
§ Stosowanie cudzysłowu w tytułach ksi��ek i czasopism. 

4. Zasady interpunkcyjne dla klas VII, VIII:  

§ Stosowanie pozostałych znaków interpunkcyjnych, tak�e we wtr�ceniach. 


