
Szkolny turniej ortograficzny 

„Potyczki z bykami”

dla klas IV – VII

Cele:

- motywacja do doskonalenia umiejętności bezbłędnego pisania,

- zachęcanie do dbałości o czystość języka ojczystego,

- propagowanie kulturalnego współzawodnictwa

Metody:

- dyktando,

- test ortograficzny.

Forma pracy: indywidualna.

Przebieg konkursu

Konkurs „Potyczki z bykami”  to cykl sześciu comiesięcznych turniejów

(od  października  2017  do  maja  2018)  polegających  

na  wykazaniu  się  jak  najlepszą  umiejętnością  poprawnego  pisania  oraz

systematycznością w uczestnictwie. Uczniowie podczas pojedynczego turnieju

piszą dyktando (lub test) przygotowane wcześniej na tę okazję. Potem następuje

ocena prac i klasyfikacja punktowa za dany turniej oraz klasyfikacja łączna.

Po  ostatnich  zawodach  (maj)  ustalona  zostaje  klasyfikacja  końcowa

konkursu. Laureatom zostają oficjalnie przyznane nagrody.



SZKOLNY TURNIEJ ORTOGRAFICZNY 

„Potyczki z bykami”

REGULAMIN KONKURSU

1
Konkurs będzie trwał od października 2017r. do maja 2018r. W każdym

miesiącu odbędzie się jeden turniej (łącznie będzie ich osiem). Punkty, które
zdobywać  będą  uczestnicy  w  poszczególnych  etapach,  będą  dodawane.  
Na koniec roku szkolnego 2017/2018 zostaną wyłonieni zwycięzcy (ci, którzy
zdobyli największą liczbę punktów we wszystkich turniejach miesięcznych).

Punktacja pojedynczego turnieju:
1 miejsce – 15 punktów
2 miejsce – 13 punktów
3 miejsce – 11 punktów
4 miejsce – 8 punktów
5 miejsce – 6 punktów
6 miejsce – 5 punktów
7 miejsce – 4 punkty
8 miejsce – 3 punkty
9 miejsce – 2 punkty
10 miejsce – 1 punkt

2
Po zakończeniu całego konkursu (maj 2018r.) zwycięzcy zostaną nagrodzeni:

- za  I,  II  i  III  miejsce  uczestnicy  otrzymają  atrakcyjne
nagrody;

- za miejsca od IV do X wręczone zostaną upominki.

3



W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas czwartych, piątych, szóstych 

i siódmych ze Szkoły Podstawowej nr 15 w Żorach. Do konkursu można 

dołączyć w dowolnym momencie (jednak trzeba pamiętać, że im później, 

tym mniejsze szanse na wysokie miejsce w tym konkursie).
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