
  

 

Regulamin Międzyszkolnego 
Konkursu Ortograficznego PMSI 

„Mistrz Ortografii 2023” 
 

 

1. Organizatorzy 
    Organizatorem Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego PMSI „Mistrz Ortografii 2023” 
jest Polska Macierz Szkolna w Irlandii oraz Polska Akademia Wiedzy w Dublinie. 
 
2. Odbiorcy konkursu 
    Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów szkół polonijnych w Irlandii oraz osób 
dorosłych nie będących absolwentami polonistyki, których dzieci uczęszczają do szkoły 
polonijnej w Irlandii. 
 
3. Cele konkursu 

✓ Kształcenie nawyku prawidłowego stosowania podstawowych zasad ortograficznych 
i interpunkcyjnych. 

✓ Propagowanie wśród uczniów i nauczycieli idei wspólnej odpowiedzialności za język 
polski. 

✓ Uwrażliwienie na piękno języka ojczystego. 
✓ Wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu własnych kompetencji. 
✓ 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 licealnych. 
    -  Uczestnicy zostaną podzieleni na następujące kategorie wiekowe: 
                                      Kl. II 
                                      Kl. III 
                                      Kl. IV – V 
                                      Kl. VI – VII 
                                      Kl. VIII – liceum 
                                      Rodzice 
    -  Każda szkoła wybiera swojego koordynatora, który zgłasza uczestników do konkursu.                               
    -  Konkurs składa się z dwóch etapów. 
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). Etap szkolny jest przeprowadzony w szkołach w dowolnie wybranym terminie. 
 
Etap międzyszkolny 
Finał konkursu odbędzie się 29 kwietnia 2023 roku o godzinie 10.00 
w Polskiej Akademii Wiedzy w Dublinie. 
Adres: O’Connell Secondary School, North Richmond Street, Dublin 1, D01NX89. 
  
TERMIN ZGŁASZANIA FINALISTÓW – 17 KWIETNIA 2023 r. 
DO GODZINY 24.00 NA MAILA:   ortografia2023@szkolapak.com 

mailto:ortografia2023@szkolapak.com
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5. Ocena prac konkursowych 
    -  Prace konkursowe pod względem poprawności ortograficznej i interpunkcyjnej sprawdzi 
komisja powołana przez Organizatorów konkursu. 
    -  Umiejętności  ortograficzne uczestników sprawdzane będą podczas dyktanda oraz zadań 
ortograficznych. 
    -  Prace będą sprawdzane według następujących kryteriów: 

• błędy ortograficzne pierwszego stopnia: ó-u, ż-rz, h-ch, wielka i mała litera, „nie” 
z różnymi częściami mowy, cząstka -by z osobowymi formami czasownika, 
zakończenia -ji, -ii, -i, nosówki (ą, ę) oraz połączenia om, on, em, en; 

• błędy ortograficzne drugiego stopnia: pozostałe odstępstwa od reguł 
ortograficznych, np. zmiękczenia, opuszczanie liter, pisownia wyrażeń 
przyimkowych, dzielenie wyrazów przy przenoszeniu do nowej linii; 

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

• trzy błędy interpunkcyjne traktujemy jako jeden błąd pierwszego stopnia; 

• opuszczenie całego wyrazu traktujemy jako błąd ortograficzny pierwszego stopnia; 

• nieczytelne i niejednoznaczne zapisy będą interpretowane na niekorzyść piszącego. 
 
    -    W dniu finału komisja sprawdzi prace i sporządzi protokół jego przebiegu, który pozostanie 
w dokumentacji konkursu wraz z pracami uczniów. 
    - Nagrodzeni zostaną wszyscy uczestnicy etapu finałowego. Nagrodą będą książki 
oraz pamiątkowe dyplomy. 
     - Tytuł „Mistrza Ortografii 2023” otrzymają osoby, które nie popełniły żadnego błędu 
lub popełniły najmniejszą ich liczbę. Drugie 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 przewodnicząca komisji. 
 
6. Warunki końcowe 
    -  Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją jego regulaminu przez  
uczestników. 
    -  Wszelkie pytania dotyczące spraw organizacyjnych prosimy kierować do pani Małgorzaty 
Rosek - telefon 0872559918 do godziny 16.00. 
    -  Organizator nie zapewnia dojazdu uczestników na konkurs. 
    -  Uczestnicy konkursu nie są ubezpieczeni w razie wypadków. 
    -  Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie konkursu. 
 
7. Załączniki 
    - Formularz zgłoszeniowy 
    - Zgoda rodzica/opiekuna na publikację zdjęć 


