
REGULAMIN SZKOLNEJ LIGI ORTOGRAFICZNEJ 

 

I CELE LIGI  

1. Doskonalenie znajomości zasad polskiej ortografii. 

2. Wykorzystywanie wiedzy ortograficznej w praktyce. 

3. Rozwijanie dbałości o poprawność ortograficzną i estetyczne pismo. 

4. Rozwijanie zdrowej rywalizacji wśród uczniów. 

 

II UCZESTNICY 

W Lidze może wziąć udział każdy uczeń z klas IV – VIII Szkoły Podstawowej nr 19 w 

Białymstoku . 

 

III WYMAGANIA 

1. W ostatnim tygodniu każdego miesiąca uczniowie piszą na lekcji języka 

polskiego jedno dyktando ortograficzne lub 10 słówek, wyrażeń lub zwrotów 

w swoich kategoriach wiekowych (klas czwartych, piątych i szóstych, 

siódmych, ósmych). 

2. Każde dyktando dotyczy jednej zasady ortograficznej albo dziedziny życia. 

3. Poprawny zapis dyktand i słówek uczniowie mogą sprawdzać na stronie 

internetowej szkoły lub przy salach nauczycieli języka polskiego od początku 

danego miesiąca.  

4. Z każdej klasy wyłonione zostaną 3 najlepsze osoby miesiąca, które bardzo 

dobrze zapamiętały i zapisały dyktowane wyrażenia, dyktando, czy też 

słówka. Będzie to mistrz, wicemistrz oraz brązowy medalista ortografii 

października, listopada, grudnia itd. aż do maja.  

5. Wyniki poszczególnych etapów będą umieszczane na stronie internetowej 

szkoły i przy salach języka polskiego. 

 

 



IV ZASADY OCENIANIA 

 

Praca bezbłędna - celujący 

1 błąd ortograficzny – bardzo dobry 

2 błędy – dobry 

3 błędy – dostateczny 

4 błędy – dopuszczający 

5 błędów – niedostateczny  

 

3 błędy interpunkcyjne to jeden błąd ortograficzny. 

1 błąd innego rodzaju np. literówka – pół oceny niżej. 

 

Zasady oceniania uczniów posiadających ważną opinię PPP o dysleksji (w klasie 

czwartej o podejrzeniu dysleksji), dysortografii lub dysgrafii. 

 

Praca bezbłędna  - celujący 

1 - 2 błędy – bardzo dobry 

3 błędy   –    dobry 

4 błędy  –     dostateczny 

5 błędów  –  dopuszczający 

6 błędów  –  niedostateczny  

 

3 błędy interpunkcyjne to jeden błąd ortograficzny. 

1 błąd innego rodzaju np. literówka – pół oceny niżej. 

 

Każdy uczeń, który będzie chciał, otrzyma ocenę ze Szkolnej Ligi Ortograficznej do 

dziennika.  

 

Zapraszamy wszystkich do rywalizacji! Życzymy powodzenia! 


