
 

Regulamin międzyszkolnego gminnego dyktanda 

odbywającego się w ramach projektu 

„Językowe Wędrówki Sowie”. 
 

 

I. Organizator:  

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach  

 

II. Termin i miejsce konkursu:  

Dyktando odbędzie się 11 grudnia 2017 roku o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej im. Szarych 

Szeregów w Sieciechowicach.  

 

III. Uczestnicy konkursu:  

Uczniowie klas gimnazjalnych ze wszystkich gimnazjów z terenu Gminy Iwanowice.  

 

IV. Zasady konkursu:  

-  Każda szkoła uczestnicząca w projekcie na drodze preeliminacji wybiera maksymalnie 

trzech reprezentantów; przeprowadzenie eliminacji powierza się wyznaczonym w szkole 

koordynatorom projektu, którzy są zobowiązani przekazać imiona i nazwiska uczestników do 

organizatora konkursu w terminie do 4 grudnia 2017 roku,  

-  Konkurs będzie polegał na napisaniu przez uczestników dyktanda, w którym ocenie będzie 

podlegać poprawność ortograficzna i interpunkcyjna zapisanego tekstu. W dyktandzie mogą 

pojawić się wyrazy zawierające różne pułapki ortograficzne (pisownia wyrazów z 

rz/ż/ch/h/ó/u/ą/ę, pisownia łączna i rozłączna, pisownia dużymi i małymi literami itp.) i 

interpunkcyjne (ocenie będą podlegać wszystkie znaki, przecinki nie będą dyktowane).  

-  Każdy z uczestników będzie pisał test indywidualnie.  

 

V. Ocena prac:  

Jury oceni prace uczestników i obliczy wyniki osiągnięte przez poszczególnych uczniów. 

Zwycięzcami zostaną osoby, które popełniły najmniej błędów ortograficznych i 

interpunkcyjnych (trzy błędy interpunkcyjne będą traktowane jak jeden błąd ortograficzny). 

Na tej podstawie zostaną wyłonieni zdobywcy I, II i III miejsca. W razie potrzeby zostanie 

przeprowadzona dogrywka, w trakcie której zawodnicy będą naprzemiennie pisać 

podyktowane wyrazy, do pierwszego błędu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany 

liczby laureatów.  

 

 

VI. Nagrody:  

Zdobywcy I, II i III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe.  

Nagrody zostaną kupione ze środków GCKiB w Iwanowicach w ramach projektu „Językowe 

Wędrówki Sowie”.  

 

VII. Postanowienia dodatkowe: 
 Informacje o przebiegu dyktanda i zwycięzcach zostaną opublikowane na blogu 

internetowym oraz fanpage’u Młodzieżowej Poradni Językowej, na stronie internetowej 

GCKiB w Iwanowicach oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Iwanowice.  

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 608 296 609.  



Koordynatorem dyktanda jest pani Edyta Siwek.  

 

Zadanie realizowane ze środków Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach. 

 
 

                                                                                                     

 

  


