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XIII Rodzinne Potyczki z Ortografią  

 

REGULAMIN 
 

1. Organizatorami XIII Rodzinnych Potyczek z Ortografią są: 

Urząd Miasta w Świdnicy i Szkoła Podstawowa nr 105  

w Świdnicy. 

2. Rodzinne Potyczki z Ortografią organizowane są dla  

    dla uczniów szkół podstawowych  i gimnazjów oraz ich   

    opiekunów w dwóch kategoriach wiekowych: 

 Kategoria młodsi – uczniowie klas I-IV z opiekunami, 

 Kategoria  starsi -uczniowie klas V-VIII  szkoły podstawowej 

i klas  III gimnazjum z opiekunami. 

3. Uczeń i opiekun stanowią jedną drużynę. Opiekunem musi 

być osoba dorosła (np. rodzic, opiekun prawny, krewny itp.). 

Opiekunem nie może być absolwent filologii polskiej z tytułem 

magistra bądź licencjata, a także pracownik naukowy z tego 

zakresu. 

4. Warunkiem uczestnictwa w XIII Rodzinnych Potyczkach z 

Ortografią jest wypełnienie Karty zgłoszenia i dostarczenie jej 

do dnia 15.03.2019r. do SP105, przy ul. Saperów 27a  

lub przy ul. Folwarcznej 2, lub tel/fax (74) 853 12 13,  

lub tel/fax (074) 852-26-40, lub drogą e-mailową na adres:  

sekretariat@sp105.pl 

5. Konkurs składa się z dwóch części. W pierwszej części tekst 

dyktanda pisze uczeń, a opiekun wspiera, pomaga, podpowiada. 

W drugiej części dorosły pisze krótki tekst dyktanda. Liczy się 

łączna ilość popełnionych błędów. 

6. Tekst napisanego przez drużynę dyktanda jest zakodowany. 

Dopiero przy wyłonieniu zwycięzców prace są  odkodowywane. 
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7. Podczas pisania tekstu nie wolno korzystać z żadnych pomocy 

naukowych. 

8. Nie wolno dyktowanego tekstu pisać wersalikami (wielkimi 

drukowanymi literami). 

9. Oceniana będzie zarówno poprawność ortograficzna, jak i 

interpunkcyjna. 

10.Wszelkie nieczytelne i niejednoznaczne zapisy wyrazów, grup 

     wyrazowych i znaków interpunkcyjnych będą interpretowane na  

     niekorzyść piszącego. Ewentualne poprawki należy nanieść 

     przez skreślenie wyrazu błędnego i napisanie powyżej wersji  

     poprawnej. Skreślenia muszą być wyraźnie zaznaczone. 

11.Dyktanda zostaną sprawdzone tego samego dnia przez 

      organizatorów.  

12. Jury powołane przez organizatorów wyłania zwycięzców. 

13. Wgląd do własnych prac konkursowych będzie możliwy  

      w terminie późniejszym po wcześniejszym umówieniu się. 

 

 

 

                     


