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Konkurs ortograficzny dla klas III. 
 
 

W teorii i praktyce pedagogicznej można się spotkać z różnymi 
określeniami terminu „ortografia”. Niektórzy językoznawcy traktują ortografię 
jako przyzwyczajenie ortograficzne, inni jako biegłość ortograficzną, bezbłędną 
pisownię, czy też poprawność ortograficzną. Bez względu na to, w jaki sposób 
zdefiniuje się pojecie ortografii, bezspornym faktem jest, że sprawia ona 
wszystkim wiele kłopotów.  

Nauczanie ortografii stało się jednym z bardzo ważnych problemów                    
w systemie kształcenia. Zasadniczy materiał ortograficzny niezbędny                
do opanowania poprawnej pisowni wprowadza się już począwszy od klas 
najniższych. Na tym etapie nauki należy wykorzystać własną aktywność dzieci 
do poznawania problemów ortograficznych. Stosowanie różnorodnych środków 
dydaktycznych ułatwia spostrzeganie, analizę zagadnień ortograficznych                     
i samodzielne wykonywanie ćwiczeń.  

Przekazując do publikacji to opracowanie zapewniamy, że warto również 
podejmować trud organizacji ortograficznych zabaw, turniejów, czy konkursów           
dla najmłodszych. Na pewno wzbudzą pozytywna motywację do uczenia               
się ortografii,   a do tego wszyscy zmierzamy. 
 
 

Cele konkursu: 
- syntetyzowanie i porządkowanie wiadomości i umiejętności 

ortograficznych uczniów nabytych w cyklu trzyletniego nauczania, 
- uświadomienie dzieciom aktualnego poziomu ich osiągnięć w 

zakresie poprawności ortograficznej, 
- kształcenie czujności i spostrzegawczości ortograficznej, 
- stymulowanie aktywności emocjonalnej uczniów i wzbudzanie 

pozytywnej motywacji do uczenia się ortografii, 
- oswajanie dzieci z samodzielnym radzeniem sobie w sytuacjach 

trudnych ( test, konkurs, egzamin), 
- wdrażanie do respektowania zasad „zdrowej rywalizacji”. 

 
 



 
Etap I 

 
1 Pisanie ze słuchu. 
 
W naszej klasie jest mnóstwo różnych książek. Henio lubi książki przygodowe. 
Kasia i Hania czytają baśnie o wróżkach, księżniczkach i królewnach 
zaczarowanych w żabę. Jurek zaczął lekturę o miastach, górach, rzekach i 
zwierzętach żyjących w naszym kraju. Stare legendy      o Krakowie i 
Warszawie chętnie czytuje Ania. Grzegorz poznał opowieść o bohaterskich 
rycerzach zaklętych na Giewoncie. Biblioteka oferuje również czasopisma                     
dla dzieci:„Płomyczek”, „Świerszczyk”. 
 
(Za każdy poprawnie zapisany wyraz-0,5 pkt. Za każde poprawnie napisane pod względem 
interpunkcyjnym zdanie-1 pkt.) 
Łącznie 24 pkt. 
 
 
2. Uzupełnij pamiętając o poprawnej pisowni. 
 
...aglówka    bo...ater    nale...y 
wie...ba    sk...ra     wra...liwy 
ró...a     p...oła     je..yny 
og...rek    kł...tnia    ja...yny 
źr...dło    wie...yć    ...ejnał 
...ełm     odk...rzacz    mist... 
...usta     ż...łte     Walig...ra 
     l...stereczko 
 
(Za każdy poprawnie uzupełniony wyraz- 0,5 pkt.) 
Łącznie – 11 pkt. 
 
 
3. Rozwiąż zagadkę lub dokończ.   
 
Wybiera się jak....................... za morze. 
Gdy nisko lata wróży deszcz......................... 
Rude zwierzątko mieszkające w dziupli.......................... 
 
(Za każde poprawnie wpisane rozwiązanie- 1 pkt.) 
Łącznie- 4 pkt. 
 
 
 



4. Zapisz tytułu książek: 
 
 
(„Kajtkowe przygody”) 
 
..........................................................................................................................  
 
(„Oto jest Kasia”) („O psie, który jeździł koleją”) 
 
..........................................................................................................................  
 
(„Księżniczka na ziarnku grochu”) 
 
..........................................................................................................................  
 
 
(„Dzieci z Bullerbyn”)  
 
..........................................................................................................................  
 
 
..........................................................................................................................  
(Za każdy poprawnie zapisany tytuł- 2 pkt.) 
Łącznie- !0 pkt. 
 
 
5. Wyjaśnij zasadę ortograficzną, dopisz dwa swoje przykłady: 
 
mr...wka,  Krak...w, ..........................................................................................  
 
..........................................................................................................................  
 
b...oza, d...ewo,  t...eba .....................................................................................  
 
..........................................................................................................................  
l...d, st...ł, mr...z, ...............................................................................................  
 
..........................................................................................................................  
 
maryna...,  kucha...,  tance..., ............................................................................  
 
..........................................................................................................................  
 
 



 
mo...e,  gó...ysty,  ma...ec, ................................................................................  
 
..........................................................................................................................  
 
ksią...ka,  wstą...ka,  pienią...ek, .......................................................................  
 
..........................................................................................................................  
 
fart...szek,  pal...szek,  pak...nek,  podar...nek,.................................................  
 
..........................................................................................................................  
 
wr......ka,  dr......ka,  odr......nić,........................................................................  
 
..........................................................................................................................  
 
...raków,  ...ntarktyda,   ...dra,  ...iegun ...ólnocny,...........................................  
 
..........................................................................................................................  
 
(Za uzupełnienie wyrazów i podanie własnych przykładów-1 pkt, za poprawnie wyjaśnienie 
zasady ortograficznej-1 pkt.) 
Łącznie- 18 pkt. 
 
Uczestnik konkursu może zdobyć maksymalnie 67 punktów. Do II etapu zostają 
zakwalifikowani uczniowie z minimalną ilością 50 punktów. 
           

 
Opracowała: 
mgr Elżbieta Owsiak 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ETAP II 
 
 
 
 

1. W każdej grupie podkreśl wyraz, który nie pasuje do pozostałych. 
Wyjaśnij pisownię wyrazów, których nie podkreśliłeś. 

 
 
  nie pisałem     dworzec        żółtko 
  niemądry     wierzyć        swój 
  nie widział     porządek        wrócić 
  nie lubi     którzy        powrót 

 
(Za prawidłowe podkreślenie wyrazu- 1 pkt, za wyjaśnienie pisowni- 1 pkt.) 
Łącznie- 6 pkt. 
 
 
2. Przeczytaj podane wyrażenia i wpisz w kratki wyraz, który im 
odpowiada. 
 
łąka górska  duże pomieszczenie 
 
  

    
  
 
instrument muzyczny   zgodność 
 

        
  
 
ma je kaczka i gęś  służy do pisania 
 

 
  

     

latem do lizania  zimą do ślizgania 
 

   
  
 
 
 



ozdoba grzyba  chroni głowę przed słońcem 
 

        
  
 
rura do odkurzacza   pełzający gad 
 

   
  
 
 (Za podanie prawidłowego wyrazu- 1 pkt.) 
Łącznie- 6 pkt. 
 
3. Wśród podanych liter ukryty jest wyraz z trudnością ortograficzną. 
Znajdź go. 
 
h c h i y s t o a r i a  
 
r ż z e a y r t  
 
z a j s u ó w n k a 
 
a w r o ó u ż r z b k a  
 
(Za odnalezienie właściwego wyrazu- 1 pkt.) 
Łącznie- 4 pkt. 
 
4. Utwórz łańcuch składający się z sześciu wyrazów, w którym ostatnia 
litera jednego wyrazu jest pierwsza literą kolejnego wyrazu. Wyrazy muszą 
zawierać trudność ortograficzną.
 drzewo- 
 
 
 
(Za każdy podany poprawnie wyraz- 1 pkt.) 
Łącznie- 6 pkt. 
 
5. Uzupełnij luki w wyrazach literami „ż’ lub „rz”. 
 
Je...y ucieka przed je...ami, które naje...yły kolce. Uciekł na d...ewo. Okazało 
się, ...e to wie...ba. Ale chłopiec udaje, ...e zbiera ...ołędzie. Teraz nic mu ju... 
nie zagra...a.  
 
(Za każdy poprawnie uzupełniony wyraz- 0,5 pkt.) Łącznie- 5 pkt. 



 
 
6.Rozwiązaniem krzyżówki jest pewna zasada ortograficzna. Napisz ją. 
 
 
 

          1.         
              
    3.         
  4.           
     5.         
 6.            
  7.           
  8.           
9.             
  10.           
    11.         
 12.            
    13.         
 14.            
   15.          
    16.         

 
(Za każdy poprawnie odgadnięty wyraz- 0,5 pkt.) 
Łącznie- 8 pkt. 

 



 
 
Uczestnik II etapu może maksymalnie uzyskać 35 pkt. Zwycięzcami konkursu 
zostają trzy osoby z najwyższą liczbą punktów. 

                                         Opracowała: 
mgr Agnieszka Boczkowska 
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