
CH, TA ORTOGRAFIA!      

 

 Czy wynaleziono jakieś cudowne sposoby   

    na opanowanie sztuki poprawnego pisania? 

Zapytaliśmy o to specjalistów, czyli naszych polonistów. Niestety, okazało 

się, że najlepsze są dobrze znane metody… 

 

Pojęcie ortografia pochodzi z języka greckiego. Powstało ono                    

z połączenia dwóch wyrazów: orthós – poprawny oraz gráphein – pisać, co 

oznacza poprawne pisanie - czyli zgodne z normą uwzględniającą przyjęte 

zasady zapisu wyrazów. Język jest żywy, w miarę praktycznych potrzeb 

ulega zmianom i modyfikacjom. Stąd ulegają również zmianom zasady 

ortograficzne. Znajomość owych zasad stanowi jeden z podstawowych 

czynników wpływających na bezbłędne pisanie. Wielokrotne ćwiczenia                 

z kolei kształtują określone umiejętności i wyrabiają właściwe nawyki. Ten, 

kto dużo czyta, łatwiej zapamięta prawidłowy zapis. No cóż, są też ludzie, 

którzy po prostu nie robią błędów. Tak już mają…  
 

UCZNIOWIE GOSZCZĄCY NA KONKURSACH ORTOGRAFICZNYCH 

TO NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH! NAWET ARCYMISTRZOWIE 

JEDNAK MUSZĄ ĆWICZYĆ. DLATEGO PROPNUJEMY WAM 

CIEKAWE STRONY WWW. ZAINTERESUJCIE NIMI TEŻ SWOICH 

MŁODSZYCH KOLEGÓW  

www.szkolnictwo.pl › Nauka › Język polski › Ortografia – testy 
lpj.pl/testy2.htm 
www.maximus.pl › Język polski 
www.logofigle.pl/Home/gry-ortograficzne 
www.dyktanda.net/dyktando-22.php 
www.ask.com/Ortografia+Dla+Gimnazjum  
www.taniomania.pl/ortografia+dla  
www.ortofrajda.pl/gry_on_line.htm 
dyktanda.com.pl/ 
www.profesor.pl/publikacja,1404,Sprawdziany-i-testy,Test-ortograficzn… 
www.dyktanda.net/ 
www.testy.dyktanda.net/ 
www.krzyzowki.info/quiz_ortograficzny.php 
www.scholaris.pl/frontend,4,76051.html 
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ZALUKAJ DO                                                 
 

 

GAZETKA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 
GIMNAZJUM NR 2 W KIELCACH 

                                                                                                     

WYDANIE SPECJALNE: 
XVI  MIEJSKI KONKURS ORTOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM 
 

W tym numerze znajdziesz: 
  

 Tekst dyktanda miejskiego z 20 lutego bieżącego 

roku 

 Adresy interesujących stron z ortograficznymi 

zmaganiami 

 Ciekawe informacje 

 Gry ortograficzne 

 Z życia naszej szkoły, czyli 

gimnazjum w obiektywie 

 

http://www.szkolnictwo.pl/nauka,1,Platforma_edukacyjna
http://www.szkolnictwo.pl/nauka,18,J%C4%99zyk_polski
http://www.szkolnictwo.pl/index.php?co=nauka&id=43
http://www.maximus.pl/tl-przedmiot-1.html


      

ZAPRASZAMY DO ZABAWY… 
Dla uczestników XVII Miejskiego Konkursu Ortograficznego 
przygotowaliśmy kilka propozycji, które mają umilić czas 
oczekiwania na werdykt jury. Oto one: 
 Karty ortograficzne: gra przeznaczona dla 2 osób. Talię 

składającą się z 24 kart rozdajemy po równo dla obydwu 
graczy. Następnie przeciwnik wyjmuje ze swojej części              
1 kartę i czyta wyraz. Należy odgadnąć prawidłową 
pisownię. Jeżeli odpowiedź jest właściwa, zdobywa się 
kartę. Jeśli nie – karta jest odkładana na stolik. Wygrywa 
ten gracz, który zdobędzie większa liczbę kart spośród 12.  

 Zgadywanki ortograficzne: gra indywidualna. Uczestnik 
losuje zestaw, a następnie mówi, jak należy uzupełnić luki. 
Jeżeli odpowie prawidłowo, zdobywa mininagrodę. Jeżeli 
się pomyli, nie zgaduje dalej. Może jednak przystąpić 
jeszcze raz do tej samej gry i losować inny zestaw. 

 Krzyżówka: gra indywidualna. Zawodnik podaje numer, 
pod którym kryje się hasło do krzyżówki. Na podstawie 
podanego objaśnienia musi je odgadnąć i wpisać                           
w odpowiednie miejsce.  

 Gry on-line: przy stanowisku komputerowym można 
zmierzyć się z zadaniem on-line.  

 
Mamy nadzieję, że interesującą propozycją są też ortograficzne 
słodkości. Jedząc ciasteczko, muffinkę lub kawałek ciasta, można 
sobie przypomnieć zasady pisowni. Smacznego! 
 
 
 

Dwunastoletnia Polka lepiej zna zapis 
w języku holenderskim niż uczniowie, 

dla których jest to 
język ojczysty! 
 

Fot. freeimages.com 

Karolina Jagiełło zna lepiej ortografię 

holenderską, niż młodzi Holendrzy. 12-letnia Polka wygrała w 2014r. 

zorganizowane w Hadze dyktando. Nastolatka doszła do finału 

konkursu, a pisząc w nim dyktando, zrobiła zaledwie trzy błędy                       

i pokonała 30 konkurentów. Przysługuje jej teraz tytuł "największego 

znawcy ortografii w Hadze". 

Karolina Jagiełło mieszka w Holandii dopiero od czterech lat. Tym 

bardziej była więc zaskoczona i szczęśliwa. Zapewniała, że to nie 

było trudne. Twierdzi, że aby opanować język, należy się 

skoncentrować. 
/www.tygodnikzamojski.pl/ 

W ubiegłym roku w naszym  XV Miejskim Konkursie Ortograficznym laury 

zdobyli: 

Mistrz Ortografii - Małgorzata Zdziech - Gimnazjum nr 7 
Wicemistrz Ortografii - Antoni Maciąg - Gimnazjum św. Jadwigi Królowej 
Wicemistrz Ortografii - Olga Sapiechowska - Gimnazjum nr 6 

Wyróżnienie - Zuzanna Cieślak - Gimnazjum św. Jadwigi Królowej 
Wyróżnienie - Maria Grabowska - Gimnazjum nr 2 
Wyróżnienie - Krzysztof Jęczalik - I Społeczne Gimnazjum 
Wyróżnienie - Paulina Głowacz - Gimnazjum nr 4 
Wyróżnienie - Klaudia Ramiączek - Gimnazjum nr 9 
Wyróżnienie - Maria Zapała - Gimnazjum nr 23 
Wyróżnienie - Urszula Jaworska - Gimnazjum nr 16 

Kto będzie Mistrzem Ortografii w tym roku?! 

http://www.tygodnikzamojski.pl/dat/artykuly/2014/50568_b.jpg


Świętokrzyskie Dyktando 2015 

           20 lutego w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej odbyło 

się dyktando z okazji Międzynarodowego Dnia Języka 

Ojczystego. Pisało je 45 osób - tym razem musiały się 

zmierzyć z tekstem o podróżach. Już po raz trzeci 

dyktando przygotowała Marzena Marczewska                              

z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. A jak Tobie się ten 

tekst podoba? Czy udałoby się napisać bez błędów? 

 

Podróże małe i superduże - Ahoj, ekstraprzygodo! - krzyknęła 

ochoczo hoża, ponadtrzydziestodwuipółletnia pół Francuzka, pół 

Abchazka, mierzwiąc swe ciut-ciut [ciut, ciut] rozczochrane włosy                    

o odcieniu wina beaujolais. - A nużby wreszcie odnaleźć ślady 

arcygroźnych archozaurów i zanurzyć się w zieleni 

arcytajemniczego regionu świętokrzyskiego? Ni stąd, ni zowąd 

okazało się, że trudno dostępne fiordy już nie były dla tej żądnej 

megaprzygód zhardziałej trzpiotki żadnym hiperwyczynem. Ale 

przed nią ekskursja jak z bajki: wiślicka chrzcielnica, magiczny 

Krzyżtopór z Krzyżopożanką, wirydarz z ażurowymi krużgankami w 

Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego, cysterski refektarz 

w Wąchocku, starachowicki zespół piecowy, spichlerz w Tokarni, 

bezbrzeżne gołoborza, sczerniałe starodrzewy z rozwrzeszczanymi 

strzyżykami i kszykami, czarownice czmychające z histerycznym 

chichotem, by odprawiać swoje czary-mary... Kraina pasiastego 

krzemienia i przepysznej żywności. Zalewajka, garus, kugiel, 

parzybroda, maścibrzuch. Te wiktuały z pewnością wynagrodzą jej 

w czwórnasób dwuipółtygodniową rozłąkę z rdzawozłotym 

Fryderykiem, chwackim kotem o nieokiełznanym temperamencie. 

Czas powziąć decyzję. Rachu-ciachu, szast-prast i po krzyku. Tak 

pomyślała i raz-dwa spakowała pseudoskórzany sakwojaż. Na to 

najwyraźniej czyhał długowłosy minipies, chihuahua o króciutkiej 

kufce i półotwartych ślepkach, który też wybierał się w tę 

superpodróż. 

SZKOLNE ŻYCIE W OBIEKTYWIE 

              

Starożytna Grecja na historii.  Lekcja chemii i… płonący ogórek. 

        

Jak rozszyfrować antyczną zagadkę?       Wspaniały chór z III a podczas Turnieju             

                                                                                    Walentynkowego. 

       
Czesanie odlotowych fryzur na randkę                                 Czas na tańce…                                        
(jedna z konkurencji Turnieju Walentynkowego) 
 
To  tylko niektóre z imprez odbywających się w naszym gimnazjum. Dzieje się tu o wiele 

więcej (np. Noc Filmowa czy akcja „Przebrany - niepytany”). SU stara się, aby nie było 
nudno. 

 


