
 
 
 

Regulamin II Szkolnego Konkursu Ortograficznego Dyktando 2016 
organizowanego w ramach Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego 

 
 

„Chodzi mi o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa”. 
Juliusz Słowacki 

 
 

§ 1. 
Organizatorzy 

1. Organizatorem Szkolnego Konkursu Ortograficznego są nauczyciele – poloniści i bibliotekarze 
Zespołu Szkół Publicznych w Posadzie Górnej. 

2. Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem dyrektora Piotra Ciska. 
 

§ 2. 
Zasady uczestnictwa 

1. W dyktandzie uczestniczyć mogą uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej. 
2. Zgłoszenia udziału w konkursie można dokonać u nauczyciela – polonisty. 
3. Udział w konkursie jest bezpłatny. 
4. Każdy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. 

 
§ 3. 
Jury 

1. Nad przebiegiem konkursu czuwa jury, złożone z nauczycieli – polonistów i bibliotekarzy. 
2. Członkowie jury w szczególności przygotowują tekst dyktanda i ogłaszają wyniki końcowe. 

 
§ 4. 

Przebieg konkursu 
1. Konkurs odbędzie się w Zespole Szkół Publicznych w Posadzie Górnej w dniu 11 lutego 2016 

roku o godz. 13:00. 
2. Podczas pisania tekstu dyktanda uczestnikom nie wolno korzystać z żadnych pomocy 

naukowych, porozumiewać się między sobą, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać z 
wszelkich urządzeń elektronicznych (telefonów komórkowych, laptopów itp.), słowników. 

3. Nie wolno dyktowanego tekstu pisać wersalikami, czyli wielkimi literami drukowanymi. 
4. Ocenie podlegać będzie zarówno poprawność ortograficzna, jak i interpunkcyjna. 
5. Wszelkie nieczytelne i niejednoznaczne zapisy wyrazów, grup wyrazowych i znaków 

interpunkcyjnych będą interpretowane na niekorzyść piszącego. 
6. Ewentualne poprawki należy nanieść przez skreślenie wyrazu błędnego i napisanie powyżej 

wersji poprawnej. Skreślenia muszą być wyraźnie zaznaczone. 
7. Dyktanda zostaną sprawdzone tego samego dnia i wtedy nastąpi ogłoszenie wyników oraz 

wręczenie nagród laureatom. 
8. Wgląd do własnej pracy konkursowej będzie możliwy w terminie późniejszym, podanym 

przez organizatorów. 
9. Teksty dyktand opracowane zostaną na podstawie zasad pisowni i interpunkcji zawartych w 

Wielkim słowniku ortograficznym PWN� pod redakcją Edwarda Polańskiego, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 2010 (można korzystać z wydań późniejszych). 

 
 

 



§ 5. 
Nagrody 

1. Nagrody zostaną przyznane laureatom I-III miejsca. 
2. Każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy dyplom. 
3. Zwycięzca Szkolnego Konkursu Ortograficznego Dyktando 2016 otrzyma tytuł MISTRZA 

ORTOGRAFII POLSKIEJ. 
 

§ 6. 
Postanowienia końcowe 

1. Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni postanowień niniejszego 
regulaminu. 

2. Wszelkie kwestie sporne rozstrzygają organizatorzy konkursu. 
 
 

Organizatorzy konkursu 
Waldemar Kilar, Jolanta Pietruszka 


