
WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN „LIGI ORTOGRAFICZNEJ” 
dla klas III na rok szkolny 2022/23 

I.    ZADANIA I CELE LIGI 

Zadaniem LIGI ORTOGRAFICZNEJ jest podniesienie poziomu ortografii w szkole poprzez ugruntowanie 

zasad pisowni polskiej. 

CELE LIGI : 

1. Opanowanie zasad ortograficznych w zakresie pisowni wyrazów często używanych. 

2. Kształcenie umiejętności wykorzystania ogólnych zasad ortograficznych i przenoszenia tej wiedzy                       

w trakcie nauki na różne formy wypowiedzi pisemnej. 

3. Wzbudzanie motywacji do pracy nad sobą. 

II. ORGANIZACJA PRACY 
1. Uczestnicy „Ligi Ortograficznej": 

Współzawodnictwem w dziedzinie ortografii są objęci wszyscy uczniowie klas III. 

Uczniowie z wydanym przez Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną opinią o dysortografii również biorą 

udział w dyktandach, jednakże ich prace oceniane są wg indywidualnych dostosowań. 

2. Terminarz oraz tematyka dyktand: 

a) Dyktanda przeprowadzane są w klasach najczęściej w ostatnim tygodniu każdego miesiąca. 

b) Treść dyktand jest taka sama dla wszystkich klas trzecich i obejmuje określone programem zasady 

ortograficzne. 

c) Treść tekstu, będącego przedmiotem dyktanda, nie jest wcześniej uczniom znana. 

d) Każde dyktando poprzedzone jest szeregiem ćwiczeń ortograficznych, obejmujących zasady ortograficzne 

zaplanowane w danym miesiącu. 

e) Dyktanda są przeprowadzane i oceniane przez nauczycieli uczących w poszczególnych klasach III. 

3. Ogłaszanie wyników współzawodnictwa: 

Wyniki w poszczególnych miesiącach są ogłaszane na szkolnej tablicy LIGI ORTOGRAFICZNEJ. 

4. Nagrody i wyróżnienia: 

1) Po zakończeniu każdego z etapów LIGI ORTOGRAFICZNEJ, uczniowie, którzy uzyskali najwyższe oceny                   

w klasie, będą wyróżniani umieszczeniem ich nazwisk na tablicy ogłoszeń. 

2) Laureaci co najmniej trzech poszczególnych etapów konkursu LIGI ORTOGRAFICZNEJ uzyskują 

prawo do udziału w konkursie o tytuł MISTRZA ORTOGRAFII. 

III.TERMIN I MATERIAŁ ORTOGRAFICZNY 

TERMIN MATERIAŁ ORTOGRAFICZNY 
październik Pisownia wyrazów z ,,u” i ,,ó”  

listopad  Pisownia wyrazów z ,,rz”  i ,,ż”  

grudzień Pisownia wyrazów z ,,ch” i ,,h”  

styczeń  Pisownia wyrazów z ,,ę, ą, em,  en, om, on”  

marzec Pisownia ,,nie” z różnymi częściami mowy  

kwiecień Zmiękczenia przez ,,i” lub znak ‘  ” 

maj Konkurs o tytuł SZKOLNEGO MISTRZA ORTOGRAFII KLAS III 

UWAGA:  
W KOLEJNYCH DYKTANDACH ZAWARTY JEST MATERIAŁ ORTOGRAFICZNY Z POPRZEDNICH MIESIĘCY. 

KOORDYNATORKI KONKURSU - Jolanta Zbudniewek i Agnieszka Krupa 

ZAPRASZAMY 


