
Informacje ogólne

1. Ogólnopolski Test Ortograficzny odbywa się 25 października 2022 r.

2. Czas trwania testu jest przez organizatorów określony i nie może być 
przedłużany. Ogólnopolski Test Ortograficzny trwa 45 min + 10 min na 
sprawy organizacyjne.

3. Wymaga się, żeby uczniowie rozwiązywali test samodzielnie.

4. Nauczycielom nie wolno jest udzielać pomocy uczniom, która miałaby na 
celu zasugerowanie poprawnej(ych) odpowiedzi.

Szanowni Państwo!

KOD SZKOŁY

Bardzo dziękujemy za skorzystanie z naszej oferty.

W otrzymanej przesyłce znajdują się:
1. Zaklejona(e) koperta(y) z testami - liczba testów jest zgodna 

z deklarowaną liczbą uczestników na karcie zgłoszeniowej,
2. Karty odpowiedzi - liczba kart odpowiedzi jest większa od deklarowanej 

liczby uczestników o około 20%,
3. Koperta(y) zwrotna(e) - koperta(y) zwrotna(e) na karty odpowiedzi,
4. Druk wpłaty z wypełnioną nazwą, adresem firmy i numerem konta. Druk 

należy uzupełnić wpisując kwotę za faktyczną liczbę odsyłanych testów,
5. Niniejsza kartka informacyjna zawierająca wskazówki do przeprowa-
     dzenia konkursu oraz protokół z jego przebiegu.

Dnia .......................................................................... odbył się Ogólnopolski 
Test Ortograficzny.

Wzięła w nim udział następująca liczba uczestników:

MIEJSCE NA UWAGI*:

* Uwagi powinny dotyczyć np. błędów w nazwie, adresie szkoły; błędnie zapisanych imion, nazwisk 
szkolnych organizatorów konkursów itp.

pieczęć szkoły i podpis dyrektora lub osoby upoważnionej
Centrum Edukacji Szkolnej

ul. Sęczkowa 90, 03-986 Warszawa

tel. 22 509-80-40 fax. 22 509-80-41

http://www.ces.edu.pl e-mail: ces@ces.edu.pl

NIP: 952-212-12-79

Oświadczam, że do dnia 26 X 2022 r. wysłano listem poleconym karty odpowiedzi na adres: 
Centrum Edukacji Szkolnej; ul. Sęczkowa 90; 03-986 Warszawa oraz wpłacono pieniądze za 
faktyczną liczbę odsyłanych kart odpowiedzi na konto: 02 1140 2017 0000 4902 1008 0705

Administratorem danych osobowych (w rozumieniu ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO ) 
w odniesieniu do danych osobowych jest: Centrum Edukacji Szkolnej; Adres: ul. Sęczkowa 90, 
03-986 Warszawa; e-mail: ces@ces.edu.pl; NIP: 952-212-12-79. Pełna treść klauzuli informacyjnej 
o przetwarzaniu danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej www.ces.edu.pl/wazne-pliki.

Liczba dodatkowo odbitych testów to: ............................ .

Konkurs przebiegał bez problemów / z problemami, które były spowodowane

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

TEST 
ORTOGRAFICZNY Kl. VII

Liceum 
ogólnokształcące

Kl. I - III

Kl. I - IV

Szkoła 
podstawowa  

Kl. IV - VI Łączna liczba
(min. 5 osób)

Kl. VII - VIII



5. Szkolny organizator konkursu przed rozpoczęciem konkursu przy 
uczniach odpieczętuje kopertę z testami. Rozda także karty odpowiedzi.

6. Istnieje możliwość odbicia na ksero testów dla dodatkowych uczestników. 
Informacja ta musi zostać zawarta w protokole. Ze względów 
technicznych nie dopuszcza się kserowania kart odpowiedzi.

Wskazówki do prawidłowego przeprowadzenia konkursu

1. Uczeń po otrzymaniu karty odpowiedzi wpisuje na niej drukowanymi 
literami własne imię i nazwisko oraz nadany kod szkoły. Numer kodu 
Państwa szkoły to:

2.

3. Uczeń zobowiązany jest także do zakodowania swojego imienia 
i nazwiska. Kodowanie odbywa się poprzez zamalowanie kółka pod 
odpowiednią literą dla imienia w sekcji Imię, dla nazwiska w sekcji 
Nazwisko. Pierwszą literę imienia (nazwiska) zaznaczamy w pierwszej 
linii kółek, drugą w drugiej, …, szóstą w szóstej itd.

4. Pamiętaj!!! Wszystkie informacje na karcie odpowiedzi (tj. szkoła, 
zakodowanie imienia i nazwiska uczestnika oraz prawidłowe odpowiedzi 
na pytania) zaznacza się poprzez ZAMALOWANIE kółek.

5. Do każdego pytania w teście podane są 4 odpowiedzi od A do D. Uczeń po 
rozwiązaniu testu musi przenieść odpowiedzi na kartę odpowiedzi, 
ponieważ to ona stanowi dokument uczestnictwa i podlega ocenie. Na 
karcie odpowiedzi nie dopuszcza się wprowadzania poprawek 
a odpowiedzi tam udzielone są ostateczne.

6. Wszystkie poprawne odpowiedzi w teście zaznacza się poprzez 
zamalowanie kółka niebieskim lub czarnym długopisem.

7. Jeśli uczeń chce wstrzymać się od odpowiedzi na wybrane pytania 
zamalowuje kółko w kolumnie „brak odpowiedzi”.

8. Wśród podanych do pytań odpowiedzi żadna, jedna, dwie, trzy lub 
wszystkie odpowiedzi mogą być prawidłowe. 

Następnie uczeń musi zamalować kółko przy odpowiednim poziomie. 
Poziom 1 - edukacja wczesnoszkolna (klasy I-III), Poziom 2 - szkoła podstawowa 
(klasy IV-VI), Poziom 3 - szkoła podstawowa (klasy VII-VIII), Poziom 4 - liceum 
ogólnokształcące (klasy I-IV).

Zapraszamy na kolejne edycje konkursów organizowanych przez Centrum 
Edukacji Szkolnej. Najbliższy ogólnopolski konkurs tematyczny (Konkurs 
Logicznego Myślenia) odbędzie się w marcu 2023 r. 

Szczegółów należy szukać na stronie internetowej http://www.ces.edu.pl

KOMITET ORGANIZACYJNY KONKURSU

9. Każdy uczeń przed konkursem otrzymuje tyle punktów, ile ma decyzji do 
podjęcia, tzn. 4 razy ilość pytań. Za każdą poprawnie zaznaczoną 
odpowiedź dopisuje się do otrzymanej sumy 1 punkt, za niepoprawnie (-1) 
punkt. W najgorszym więc przypadku uczeń z całego testu może otrzymać 
0 punktów, w najlepszym podwoić początkowy stan punktów.

10. Po zakończeniu pisania konkursu, każdy uczeń wkłada swoją kartę
odpowiedzi do zbiorczej koperty. Po zebraniu wszystkich kart szkolny
organizator konkursu w obecności uczniów zakleja kopertę.

11. Szkolny organizator konkursu zobowiązany jest do odesłania listem      
poleconym zaklejonych w zbiorczej kopercie kart odpowiedzi, protokołu      
oraz ksero odcinka wpłaty. Wysłania kart odpowiedzi oraz wpłaty należy       
dokonać najpóźniej do dnia 26 X 2022 r.

12. Szkolny organizator konkursu wpłaca z zebranych pieniędzy na konto      
CES: 
>13,50 zł od uczestnika, gdy szkoła zgłosi do konkursu od 5 do 29 

uczestników,
>13,00 zł od uczestnika, gdy szkoła zgłosi do konkursu 30 i więcej 

uczestników. 

13. Organizator konkursu informuje, że faktyczna liczba startujących 
w konkursie może się zmniejszyć maksymalnie o 10% w porównaniu do 
liczby uczestników zgłoszonych.

14. W archiwum testów 31 X 2022 r. zostaną opublikowane klucze 
odpowiedzi do testów. Reklamacje do zadań można składać do 14 XI 
2022 r. - po tym terminie reklamacje do pytań nie będą uwzględniane.

15. Wyniki konkursów zostaną przekazane do 15 XII 2022 r. Reklamacje       
można składać do 28 II 2022 r. - po tym terminie materiały konkursowe      
ulegają zniszczeniu.

16. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowego 
testu sprawdzającego w przypadku wyników wskazujących na brak     
samodzielnej pracy uczestników konkursu, a w szczególnie rażących      
przypadkach dyskwalifikacji szkoły.

Uwaga!!! Błędnie wypełniona karta odpowiedzi nie może być podstawą do reklamacji.


