
REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO 

“JAK WALCZYĆ Z BYKAMI, CZYLI ORTOGRAFICZNA CORRIDA” 

 

1. Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów klas siódmych i ósmych szkoły 

podstawowej. 

Uczestników wyłania szkoła spośród uczniów najlepiej znających i stosujących zasady polskiej ortografii  

i interpunkcji - maksymalnie czterech reprezentantów. Uczniowie będą pracowali w dwuosobowych 

zespołach. 

 

2. Cele konkursu: 

 

● doskonalenie umiejętności ortograficznych uczniów, 

● rozbudzanie zainteresowania językiem ojczystym, 

● kształtowanie postawy szacunku wobec języka ojczystego, a szczególnie wobec poprawnego 

posługiwania się nim pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym, 

● propagowanie zdrowej rywalizacji, 

● doskonalenie samokształcenia, 

● zaprezentowanie uczestnikom konkursu Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie. 

3. Zasady organizacji konkursu: 

● konkurs odbędzie się 23. 03. 2023 (czwartek) w godzinach od 10.00 do 12.00 w sali 007 Zespołu Szkół 

im. Adama Wodziczki w Mosinie, przy czym czas przeznaczony na wykonanie zadań to 45 minut, 

● dwuosobowe drużyny zmierzą się z  zadaniami sprawdzającymi znajomość ortografii  

i interpunkcji: krzyżówka, zadania z luką, wielokrotnego wyboru, quiz sprawdzający znajomość zasad 

ortograficznych i interpunkcyjnych itp., 

● po wykonaniu zadań konkursowych przez uczestników komisja zliczy zdobyte przez drużyny punkty 

i wyłoni zwycięzców konkursu. 

 

4.  Kryteria oceny oraz zasady nagradzania: 

● zwycięska drużyna zostanie wyłoniona w dniu konkursu, czyli 23 marca 2023 roku 

w Zespole Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie, 

● oceny prac konkursowych dokona jury składające się z wybranych nauczycieli Zespołu Szkół im. 

Adama Wodziczki w Mosinie, 

● trzy drużyny, które z quizu i części pisemnej zdobędą największą liczbę 

punktów, zostaną nagrodzone, pozostałe drużyny otrzymają dyplomy uczestnictwa oraz drobny 

upominek. 

 

5. Prosimy  o zgłoszenia do konkursu do dnia 17. 03. 2023 r. drogą elektroniczną na adres mailowy szkoły:  

zsmosina@powiat.poznan.pl lub telefonicznie. 

 

6. Karta Zgłoszenia w załączniku nr 1. 

 

7. Przystąpienie do konkursu równoznaczne jest z wyrażeniem zgody przez uczestników na publikację swojego 

wizerunku na szkolnej stronie internetowej www.zsmosina.powiat.poznan.pl oraz szkolnej stronie facebooka 

zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994  

nr 24 poz. 83). 

 

 

 

mailto:zsmosina@powiat.poznan.pl


 

Załącznik nr 1 

 

 

...................................... ........................................ 

pieczęć szkoły miejscowość, data 

 

Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie 

ul. Topolowa 2 

62-050 Mosina 

Tel. 618 132 922 

e-mail: zsmosina@powiat.poznan.pl 

 

Zgłoszenie uczestników do udziału 

w konkursie ortograficznym “Ortograficzna corrida, czyli jak walczyć z bykami” 

 

Nazwa i adres szkoły: 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Imię i nazwisko uczestnika 

1..................................................................................................................................................... 

2..................................................................................................................................................... 

3………………………………………………………………………………………………… 

 

4……………………………………………………………………………………………….... 

 

Imię i nazwisko opiekuna 

 

....................................................................................................................................................... 

 

 

 

………………………… 

Dyrektor Szkoły 

 


