
 

 
R E G U L A M I N  

§ 1. 

1. Organizatorami Dyktanda są Sołectwo Osiedle Granice, redakcja Teresińskiego Miesięcznika 

Smorządowego „Prosto z Gminy” oraz Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Paprotni. 

2. Dyktando odbywa się w ramach obchodów 200-lecia Teresina i 50-lecia Gminy Teresin. 

 

§ 2. 

Celem Dyktanda jest: 

1. Promowanie umiejętności w zakresie stosowania zasad ortograficznych języka polskiego. 

2. Rozbudzanie zainteresowania kulturą języka ojczystego. 

3. Rozumienie podstawowych zasad funkcjonowania języka. 

4. Kształcenie umiejętności ortograficznej samokontroli. 

5. Uczczenie obchodów 200-lecia Teresina i 50-lecia Gminy Teresin. 

 

§ 3. 

1. Uczestnikami Dyktanda mogą być uczniowie szkół/mieszkańcy Gminy Teresin w wieku od 12 lat 

wzwyż. 

2. Dyktando jest podzielone na dwie kategorie wiekowe - kat. I: od 12 do 15 lat oraz kat. II: młodzież 

powyżej 16. roku życia i dorośli.  

3. Uczestnik musi osiągnąć wymagany wiek najpóźniej w dniu przeprowadzenia konkursu. 

Zasada ta analogicznie odnosi się do granicy wieku w drugiej kategorii konkursowej. 

4. Treść tekstu dyktanda będzie różna dla każdej kategorii. Teksty obu dyktand konsultowała dr hab. 

prof. Uniwersytetu Łódzkiego Agnieszka Wierzbicka. 

5. W Dyktandzie nie mogą brać udziału studenci polonistyki i osoby, które ukończyły kierunki studiów 

bezpośrednio związane z filologią polską. 

 

§ 4. 

1. Dyktando odbędzie się 13 maja 2023 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Paprotni, 

ul. Sochaczewska 10, 96-515 Teresin. 

❖ kategoria 12-15 lat: godz. 10.00 

❖ kategoria 16 lat i wzwyż: godz. 12.30 

2. Zgłaszający są zobowiązani do podania imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru tel. 

kontaktowego. 

3. Wypełnioną i podpisaną Kartę zgłoszenia udziału w Dyktandzie (skan dokumentu) należy 

przesłać drogą elektroniczną na adres: prostozgminy@teresin.pl lub złożyć w Biurze Obsługi 

Mieszkańców UG w Teresinie, ul. Zielona 20. 

4. Regulamin i karta zgłoszenia są dostępne na stronie teresin.pl /zakładka nadchodzące wydarzenia/. 

5. Zgłoszenie uczestnictwa powinno nastąpić do 06.05.2023 r., do godz. 23.59. 

6. Udział w Dyktandzie jest bezpłatny i oznacza przyjęcie niniejszego Regulaminu. 

 

§ 6. 

Uczestnik, przystępując do Dyktanda i podając swoje dane osobowe, wyraża zgodę na ich 

przetwarzanie w celu dokumentacji konkursu - zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych 

z dnia 24 maja 2018 roku (Dz.U. 2019 r. poz. 1781). 

 

§ 7. 

Przebieg Dyktanda 

1. Uczestnicy powinni zgłosić się w dniu konkursu na 15 minut przed rozpoczęciem pisania Dyktanda. 
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2. Dyktando pisane jest na kartkach oznaczonych indywidualnym kodem uczestnika. 

3. Podczas pisania dyktanda nie można korzystać z żadnych pomocy naukowych, porozumiewać 

się z innymi uczestnikami, opuszczać sali, korzystać z urządzeń elektronicznych oraz słowników. 

4. Przed rozpoczęciem dyktowania, tekst zostanie przeczytany w całości. Następnie dyktowane 

będą fragmenty - każdy z fragmentów zdania będzie powtarzany kilkakrotnie, czytający będzie 

informował, w którym miejscu dane zdanie się kończy.  

3. Dyktowanego tekstu nie wolno pisać literami drukowanymi. 

4. Ocenie podlegać będzie zarówno poprawność ortograficzna, jak i interpunkcyjna. 

5. Nieczytelny i niejednoznaczny zapis wyrazu i znaku interpunkcyjnego będzie rozstrzygany na 

niekorzyść piszącego. 

6. Ewentualne poprawki należy nanieść poprzez wyraźne, poziome skreślenie wyrazu błędnego 

i napisanie powyżej wersji poprawnej. 

 

§ 8. 

Kryteria oceniania dyktanda: 
1. Błędy ortograficzne I stopnia ❖ błędy w pisowni wyrazów z ó-u, rz-ż, h-ch, 

❖ błędy w pisowni partykuły „nie” z różnymi częściami 

mowy, 

❖ błędy w pisowni cząstki „-by” z czasownikami, 

❖ błędy w pisowni wyrazów wielką i małą literą 

 2. Błędy ortograficzne II stopnia  
dwa błędy II stopnia liczone są jak jeden błąd 

I stopnia 

❖ w wyrazach z i-j, ą, ę, on, en, om, em, 

❖ w pisowni zakończeń czasowników czasu przeszłego, 

np. wziął, zaczęła, 

❖ w pisowni przyimków, wyrażeń przyimkowych, partykuł, 

❖ w pisowni „nie” z imiesłowami 

3. Błędy interpunkcyjne w obu kat. wiekowych 3 błędy interpunkcyjne są 

traktowane jako 1 błąd ortograficzny I stopnia 

 

§ 9. 

1. Organizatorzy gwarantują pełną dyskrecję. 

2. Prace poszczególnych uczestników będą kodowane, przed wejściem każda osoba wylosuje 

kartkę z kodem. 

3. Tylko prace laureatów będą odkodowane. 

4. Uczestnicy będą mieli możliwość wglądu do swoich prac po podaniu swojego kodu. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk laureatów Konkursu. 

 

§ 10. 

1. Na podstawie wyników Dyktanda jury ustali listę laureatów - I, II, III miejsca i ewentualne 

wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej. 

2. O dacie wręczenia nagród laureaci zostaną poinformowani telefonicznie. 

 

§ 11. 

Postanowienia końcowe 

1. Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie jury w składzie: 

❖ Zbigniew Biederka - przewodniczący 

❖ Tomasz Daczko, Marta Baranowska, Klaudia Kantorska, Marzena Pietz, Paulina Żejmo, Agata 

Dobrzyńska, Edyta Wróblewska, Agnieszka Mijakowska - członkowie 

2. Organizator może odstąpić od oceny pracy konkursowej, jeżeli została napisana nieczytelnie. 

3. Zwycięzcą konkursu w swojej kategorii wiekowej zostaje uczestnik, który popełnił najmniejszą 

liczbę błędów. 

4. Wglądu do prac będzie można dokonywać w siedzibie Organizatora od momentu ogłoszenia 

wyników. 

5. Nagrody laureatom zostaną wręczone 26 maja 2023 r. 

6. Liczba miejsc w Dyktandzie jest ograniczona. 

7. Ewentualne kwestie nieuwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator. 


