
REGULAMIN  

SZKOLNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO 

„Potyczki z ortografią – kl. IV-VI” 

 

I. ORGANIZACJA I PRZEBIEG KONKURSU: 

1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas IV-VI. 

2. Przewidywalny termin konkursu: ………………………… 

3. Podczas eliminacji szkolnych uczniowie rozwiążą                 

w obecności komisji test ortograficzny. 

4. Na wykonanie zadań testu ortograficznego przeznacza się            

60 minut. 

5. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa komisja 

wytypowana przez dyrektora szkoły. 

6. Po zakończeniu konkursu przewodniczący komisji sporządza 

protokół z jego przebiegu. 

 

II. CELE KONKURSU: 

1. Rozpoznanie i wyłonienie w zespołach klasowych tych 

uczniów, którzy wykazują szczególne uzdolnienia              

i zamiłowania ortograficzne. 

2. Nakłanianie do dbałości o poprawność ortograficzną i piękno 

mowy ojczystej. 

3. Rozwijanie zainteresowań i umiejętności poprawnościowych. 

4. Utrwalanie znajomości materiału ortograficznego kl. IV-VI. 

5. Zwrócenie uwagi na konieczność dbałości o estetykę 

wypowiedzi. 
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SZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY 

„Potyczki z ortografią – kl. IV-VI” 

 
..........................................................................  ....................... 

     (imię i nazwisko)           (klasa) 
 

 

DROGI UCZNIU! 

Otrzymujesz do rozwiązania test ortograficzny, który składa się on                 

z 13 zadań. Na jego rozwiązanie masz 60 minut.  

Czytaj dokładnie polecenia. W pierwszej kolejności rozwiązuj zadania, 

które nie sprawiają Ci trudności. Kolejność rozwiązywania zadań jest 

dowolna. 

        Życzymy Ci powodzenia!!! 

 

 

1. Każde z podanych zdań uzupełnij parą wyrazów z ramki.                                    

warzy, waży, wierzy, wieży, morze, może, 

karze, każe, jarzyny, jeżyny 

 

a) Groźnie szumi wielkie ........................, uspokoić się                                 

nie ........................ . 

b) Robią to, co mama ........................, toteż nigdy mnie                                   

nie ........................ . 

c) Ach, dlaczego nikt nie ........................, że królewna szlocha                             

w ........................ . 

d) Krzyś ........................ czarne zjada, a ........................ chrupie Ada. 

e) Najwspanialsze zupy ........................ kucharz, który                                

dużo ........................ . 
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2. Rozwiąż krzyżówkę i odgadnij hasło. 

1) jeden z rodzajów zbóż. 

2) pracowita jak ..................... 

3) ukrop. 

4) brzmi w trzcinie. 

5) czeszesz nią włosy. 

6) nieładny. 

7) rośnie nad jeziorem, 

8) na przerwie w szkole 

      1)         

2)          

 

            3)         

                       4)          

5)          

       

       

      8)      

 

 

3. Uzupełnij podane związki wyrazowe brakującymi literami „ó” lub „u” 

a) dł....gi  wąw....z    f) tr....dna  wędr....wka 

b) sp....źniony  powr....t   g) op....ścić  pok....j 

c) l....źna  k....rtka    h) p....jść na  br....k 

d) br....dna  kosz....la   i) g....rować nad lądem 

e) p....sta  ł....dka    j) opiek....j  się  c....rką 

 

4. Do podanych wyrazów dopisz wyraz o znaczeniu przeciwstawnym,   

     zawierający literę „h” lub „ch”.    
a) cisza - ............................................ 

b) gruby - ........................................... 

c) głośny - .......................................... 

d) nie dziewczynka - ............................  
e) hojny - ............................................ 

 

   6) 

   7) 

 
 

........................................... 
(hasło) 
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5. Uzupełnij wyrazy w zdaniach wielką lub małą literą. 

Sebastian mieszka w (j) ....astarni w (w) ....ojewództwie (p) ....omorskim. 

Rdzennymi mieszkańcami (a) ....meryki (p) ....ółnocnej byli (i) ....ndianie.      

Jola bardzo kocha swojego psa (p) ....ika i kotkę (f) ....unię. W tym tygodniu 

obejrzeliśmy (a) ....merykański film pt. „(k) ....ról (l) ....ew”. 

 

6. Uzupełnij definicję. 

Cząstki –bym, -byś, -by, -byśmy, -byście z osobowymi formami czasownika 

piszemy ...................................... . 

 

7.  W wyznaczone miejsca wpisz przeczenie „nie”, pamiętając o łącznej  

     lub rozdzielnej pisowni cząstki „nie” z różnymi częściami mowy.  

                            

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Uzupełnij zdania wstawiając rzeczowniki w odpowiedniej formie. 

1. Zobaczyłem młodszą .............................. (siostra) 

2. Janek kupił nową ................................. (książka) 

3. Przyglądałem się wesołym ..................... (ptaki) 

4.Spotkałem się z ..................................... (koleżanka) 

5. Robiłem to z wielką ..............................  (radość) 

 

REGULAMIN OBOZOWY 
 

1. Na poranny apel ......... przychodzimy w piżamie. 

2. Za ......... obecność na gimnastyce grozi obieranie 

ziemniaków dla całej drużyny. 

3. W trakcie nocnych podchodów ......... zasypiamy za 

najbliższym drzewem, tylko z ......... ustannym 

entuzjazmem tropimy drużynę przeciwnika. 

4. Przed snem ......... opowiadamy młodszym kolegom 

.........przyjemnych historii o duchach i cmentarzach. 

5. Za ......... przestrzeganie regulaminu grozi kara 

pozbawienia deseru przez ......... skończenie długi 

czas. 
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9. Do podanych znaczeń dopisz wyrazy bliskoznaczne, w których  

    znajdują się litery „ą”, „ę” lub „om, on, em, en”. 

a) środek miasta - ............................... 

b) rozpoczęcie - ........ .......................... 

c) bardzo ciepły - ................................ 

d) pisanie listów - ............................... 

e) szybkość - ...................................... 

f) urywek - ........................................ 

 

10. Dopisz nazwy mieszkańców. 

a) Polska - ........................................ 

b) Pomorze - .................................... 

c) Gdańsk - ..................................... 

d) Europa - ..................................... 

e) Mars - ........................................ 

 

11. Uzupełnij luki literami: c, dz, s. 

a) królew....ki   d) lu....ki 

b) szwe....ki   e) warszaw...ki 

c) kiele...ki   f) gre...ki 

 

12.  Wstaw zestaw, w którym jest wyraz z błędem w zakresie                 

       pisowni „–ji. –ii, -i”. 

a) Mój dziadek pracował na kolei. 

b) Opowiedz wszystko po kolei. 

c) Pies miał na szyji skórzaną obrożę. 

d) Ja i moi koledzy boimy się trudnego sprawdzianu. 

 

13. Uzupełnij tekst literami: rz, ż, ó, u, ch, h 

J...zek p...ygotow...je się do podró...y. Pak...je baga... . Zabiera pot...ebne   

...eczy: p...ybory toaletowe, pi...amę, kosz...lkę z kr...tkim rękawem, gr...by 

sweter na ...łodne wieczory oraz ul...bioną ksią...kę.  

Wyje...dża w g...ry i  ...ętnie zobaczy tamtejsze pejza...e. Na pewno będzie 

miał znakomity ...umor. 


