
 

 
 

Szanowni Dyrektorzy i Nauczyciele  

Szkół Polonijnych w Irlandii! 

 
Polska Macierz Szkolna w Irlandii  

oraz Polska Akademia Wiedzy w Dublinie  

mają zaszczyt zaprosić Państwa Szkołę  

do udziału w 4. edycji  

Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego PMSI 

„Mistrz Ortografii 2019”, 

który odbędzie się 30 marca 2019 roku o godzinie 11.00 

w Polskiej Akademii Wiedzy w Dublinie. 

 
 
 
 



 
 

 

 
Regulamin Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego PMSI 

„Mistrz Ortografii 2019” 
 

1.Organizatorzy 
Organizatorem Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego PMSI „Mistrz Ortografii 2019” 
jest Polska Macierz Szkolna w Irlandii oraz Polska Akademia Wiedzy w Dublinie. 
 

2. Odbiorcy konkursu 
Konkurs jest organizowany dla wszystkich uczniów szkół polonijnych w Republice Irlandii, w 5 
kategoriach wiekowych,  oraz osób dorosłych nie będących absolwentami polonistyki, 
których dzieci uczęszczają do zrejestrowanej w bazie danych szkoły polonijnej w Irlandii- na 
stronie www.polska-szkola.pl.  
 

3. Cele konkursu 
- kształcenie nawyku prawidłowego stosowania podstawowych zasad ortograficznych i 
interpunkcyjnych, 
- propagowanie wśród uczniów i nauczycieli idei wspólnej odpowiedzialności za język polski, 
- wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu własnych kompetencji, 
- uwrażliwienie na piękno języka ojczystego, 
- wyłonienie Mistrzów Ortografii w poszczególnych grupach wiekowych, 
- integracja polonijnych środowisk szkolnych i wymiana doświadczeń. 
 

4. Zasady uczestnictwa 
- W konkursie mogą uczestniczyć chętne osoby dorosłe, których dzieci uczęszczają do szkoły 
polonijnej w Irlandii (z wyjątkiem absolwentów polonistyki), a także uczniowie szkół 
polonijnych z klas II- VIII szkół podstawowych oraz z klas gimnazjalnych i licealnych. 
- Uczestnicy zostaną podzieleni na następujące kategorie wiekowe: 
Kl. II 
Kl. III 
Kl. IV-V 
Kl. VI- VIII 
Gimnazjum i liceum 
Rodzice 
- Każda szkoła wybiera swojego koordynatora, który zgłasza uczestników do konkursu. 
- Konkurs składa się z dwóch etapów: 

http://www.polska-szkola.pl/


ETAP SZKOLNY- każda szkoła przeprowadza wewnątrzszkolne eliminacje i wyłania po jednym 
reprezentancie w każdej grupie wiekowej (maksymalnie pięcioro uczniów z jednej szkoły i 
jedna osoba dorosła). Zgłoszenia do konkursu międzyszkolnego- załącznik nr 1 oraz protokół- 
załącznik nr 2  należy wysłać do dnia 18 marca 2019r. na adres:  info@szkolapak.com. 
ETAP MIĘDZYSZKOLNY- odbędzie się 30 marca 2019r. o godzinie 10.00 w Polskiej Akademii 
Wiedzy w Dublinie (O' Connell Secondary School, North Richmond Street, Dublin 1). 
Umiejętności ortograficzne uczestników sprawdzone będą podczas dyktanda oraz zadań 
ortograficznych.  
 

5. Ocena prac konkursowych  
- Prace konkursowe pod względem poprawności ortograficznej i interpunkcyjnej sprawdzi 
komisja powołana przez Organizatorów konkursu. 
- Prace będą sprawdzane według następujących kryteriów: 

• błędy ortograficzne pierwszego stopnia: ó-u, ż-rz, h-ch, wielka i mała litera, „nie”  
z czasownikami, rzeczownikami, przymiotnikami, przysłówkami; 

• błędy ortograficzne drugiego stopnia: zmiękczenia, pisownia ą, ę, om, on, en, em,  
głoski dźwięczne i bezdźwięczne, przestawianie i opuszczanie liter; 

• dwa błędy drugiego stopnia traktujemy jako jeden błąd ortograficzny pierwszego 
stopnia; 

• opuszczenie całego wyrazu traktujemy jako błąd ortograficzny 
pierwszego stopnia; 

• przecinki i kropki dyktujemy, a ich brak nie będzie traktowany jako błąd; 

• nieczytelne i niejednoznaczne zapisy będą interpretowane na niekorzyść 
piszącego. 

- W dniu finału komisja sprawdzi prace i sporządzi protokół z jego przebiegu,  który 
pozostanie w dokumentacji konkursu wraz z pracami uczniów. 
- Nagrodzeni zostaną wszyscy uczestnicy etapu finałowego. Wszyscy otrzymają nagrody 
oraz pamiątkowe dyplomy. 
- Tytuł „Mistrza Ortografii 2019” otrzymają osoby, które nie popełniły żadnego błędu lub 
popełniły najmniejszą liczbę błędów. Drugie miejsce i trzecie miejsca zostaną przyznane 
kolejnym osobom, które popełniły - według ilości błędów- najmniejszą liczbę błędów w 
każdej kategorii wiekowej. 
- Laureaci konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe. 
- Na etapie finałowym sprawy sporne rozstrzyga przewodniczący komisji.  
- Z finału konkursu będzie opublikowana relacja -  uczestnicy konkursu przystępując do 
konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie swojego nazwiska i wizerunku w relacji z 
konkursu. 
- Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją jego regulaminu przez 
uczestników i szkoły.  
- Wszelkie pytania dotyczące spraw organizacyjnych prosimy kierować do dyrektor Polskiej 
Akademii Wiedzy- Małgorzaty Rosek- na adres: info@szkolapak.com. 
 
 

6. Załączniki 
• nr 1 – formularz zgłoszenia szkoły (etap szkolny) 

• nr 2 – wzór protokołu (etap szkolny) 
 

mailto:info@szkolapak.com


 
Załącznik nr 1  

Formularz 
zgłoszeniowy 

Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego PMSI 
„Mistrz Ortografii 2019” 

 

Dane szkoły: 

Nazwa szkoły: 

 

Adres szkoły: 

 

Tel.: Email:  

 
Dane szkolnego koordynatora konkursu: 

 

Imię: Nazwisko: 

Tel.: Email: 

Przewidywana liczba uczestników konkursu na etapie szkolnym  w poszczególnych 
kategoriach:  

• Klasa II : ………….. 
 

• Klasa  III :  ………….. 
 

• Klasy  IV - V:     ………….. 

 

• Klasy VI – VIII :  ………….. 
 

• Klasy gimnazjalne i licealne:  ………….. 
 

• Osoby dorosłe / rodzice /opiekunowie: .................... 
 
Oświadczam, że zapoznałam (-em) się z regulaminem Międzyszkolnego Konkursu 
Ortograficznego PMSI „Mistrz Ortografii 2019” i akceptuję jego warunki. 

……………………………………………………………. 

Czytelny podpis szkolnego koordynatora konkursu 



 
Załącznik nr  

Protokół 
z przebiegu wewnątrzszkolnego etapu 

 Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego PMSI 
„Mistrz Ortografii 2019” 

 
 

Etap wewnątrzszkolny 
Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego PMSI 

„Mistrz Ortografii 2019” 
w szkole (nazwa) 

    ………………………………………………………………………………....................................... 
…………………………………………………………………………………odbył się 
(data)…………………………………………………………… W konkursie wzięło udział …….    
uczniów. 
 
Do etapu finałowego zakwalifikowano: 

Kategoria: Klasa II szkoły podstawowej:  
Imię i nazwisko ucznia……………………………………………………….  

Kategoria: Klasa III szkoły podstawowej:  
Imię i nazwisko ucznia……………………………………………………….  
Kategoria: Klasy VI - VIII szkoły podstawowej:  
Klasa ............... 
Imię i nazwisko ucznia……………………………………………………….  
Kategoria – Klasy gimnazjalne i licealne   
Klasa............... 
Imię i nazwisko ucznia……………………………………………………….  
Kategoria- Rodzice/Osoby dorosłe  
Imię i nazwisko ................................................ 

         ………………………………………………………. 

Czytelny podpis szkolnego koordynatora 
konkursu 



 

 
 


