Wałbrzych 5 marca 2011 r.

Zespół Szkół nr 5 im. M. T. Hubera
ul. Ogrodowa 2a, 58-306 Wałbrzych
tel./fax ( 074 ) 846 74 74
zaprasza uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
do wzięcia udziału w
VII POWIATOWYM KONKURSIE ORTOGRAFICZNYM
„ MISTRZ ORTOGRAFII”
Patronat nad Konkursem objął Starosta Powiatu Wałbrzyskiego
(impreza pod patronatem Wałbrzyskiego oddziału Towarzystwa Miłośników
Języka Polskiego)
XXI wiek, w jakim przyszło nam żyć, jest czasem stopniowego zanikania
dbałości o poprawność i piękno pisanej odmiany języka polskiego.
Unikanie znaków diakrytycznych, rażące błędy gramatyczne i ortograficzne, a
także ograniczenie do minimum kontaktu ze słowem pisanym – to problem
współczesnej młodzieży, często bezrefleksyjnie korzystającej z udogodnień, jakie
zapewnia kultura techniczno-użytkowa.
VII Powiatowy Konkurs Ortograficzny „Mistrz Ortografii” jest próbą
odniesienia się do tych niepokojących zjawisk. Mamy świadomość znikomości
naszego wysiłku. Niemniej, podejmowanie prób jest, jak sądzimy, zadaniem
niezwykle istotnym, nawet obowiązkiem dbania o narodową tradycję.
Dlatego też mamy nadzieję, że idea „MISTRZA ORTOGRAFII” spotka się ze
zrozumieniem i poparciem zarówno Państwa, jak i uczniów.
Serdecznie zapraszamy wszystkie szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne
naszego powiatu do udziału w konkursie.

Szczegółowe informacje w załączonym regulaminie

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO
„MISTRZ ORTOGRAFII”
„A nade wszystko szanuj mowę swą ojczystą.
Nie znać języka swego – hańbą oczywistą.”
F.K. Dmochowski
ORGANIZATOR:
Zespól Szkół nr 5 im. Maksymiliana Tytusa Hubera ul. Ogrodowa 2a, 58-306 Wałbrzych
Tel./fax ( 074 ) 846 74 74 lub 846 74 75
CELE KONKURSU:
 Kształcenie umiejętności poprawnego posługiwania się językiem polskim;
 Rozbudzanie wrażliwości językowej;
 Stwarzanie młodzieży warunków rywalizacji na polu naukowej dyscypliny;
UCZESTNICY:
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
( 2 osoby z jednej szkoły ).
Uczestnicy wezmą udział w rywalizacji indywidualnej i drużynowej, stąd drużyna zwiększa
szanse szkoły na zajęcie wysokiego miejsca.
WARUNKI UCZESTNICTWA:
 Zgłoszenia pisemne lub telefoniczne ( do 1 kwietnia 2011 r.)
 Przyjazd na własny koszt

Impreza odbędzie się 5 kwietnia 2011 roku (wtorek) o godzinie 9:00
w Zespole Szkół nr 5 im. M. T. Hubera
w Wałbrzychu, w Sali konferencyjnej.






Cały konkurs odbędzie się jednego dnia. Po dyktandzie konkursowym finaliści przystąpią do pisania
dyktanda głównego. Finaliści zostaną wyłonieni spośród najlepszych.
Dyktanda sprawdzi powołany spośród opiekunów zespół polonistów
Prowadzona będzie zarówno klasyfikacja indywidualna jak i zespołowa.
Suma punktów zdobywanych w dyktandzie konkursowym wyłoni piątkę finalistów.
Dyktando finałowe będzie rywalizacją pięciorga najlepszych przy udziale publiczności

Każdy błąd ortograficzny to strata jednego punktu; trzy błędy interpunkcyjne to również strata jednego
punktu.
2. Gromadzone podczas spotkań punkty decydują o szansach na wystąpienie w finale
3. Prace uczniów będą przechowywane do momentu rozstrzygnięcia konkursu,
z możliwością wglądu do nich.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu w zależności
od ilości uczestników
1.

Dla uczestników konkursu przewidujemy atrakcyjne nagrody.
OPRACOWAŁ
Zespół polonistów
Zespołu Szkół nr 5 w Wałbrzychu

ZATWIERDZIŁ
Dyrektor szkoły

