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REGULAMIN DYKTANDA  

„ŻYWIOŁOWY LIDER ORTOGRAFII”  

2016 

 

ORGANIZATORZY: 

 Lokalna Grupa Działania Lider A4 

 Gminne Centrum Kultury w Żórawinie 

 Projekt ,,Belfrowscy” 

 

 

 

CELE DYKTANDA: 

 Krzewienie i promowanie poprawnej polszczyzny. 

 Rozbudzanie motywacji do pogłębiania wiedzy i umiejętności ortograficznych. 

 Podejmowanie współzawodnictwa w obrębie pięciu gmin: Domaniów, Kąty Wrocławskie, 

Kobierzyce, Siechnice i Żórawina. 

 

 

PRZEBIEG DYKTANDA I KRYTERIA OCENY: 

 Zgłoszenia należy wypełnić i przesłać drogą mailową: belfrowscy@gmail.com, do dnia  

4 września 2016 r. lub osobiście  w siedzibie LGD Lider A4. 

 Konkurs jest adresowany do pełnoletnich mieszkańców gmin: Domaniów, Kąty 

Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice i Żórawina. 

 Ilość miejsc w dyktandzie jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Lista 

uczestników zostanie zamieszczona na stronie organizatorów dnia 5 września 2016 r. 

 Konkurs odbędzie się w Żórawinie podczas Festiwalu 4 Żywiołów, w dniu 11 września  

2016 r. w godzinach 12.00 - 13.00. 
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 Podczas pisania dyktanda nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, porozumiewać 

się z innymi uczestnikami, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać z wszelkich 

urządzeń elektronicznych (telefony komórkowe, notesy, laptopy, słowniki itp.). 

 Oceniana będzie ortografia i interpunkcja oraz zbieżność tekstu z oryginałem.  

 Nie wolno pisać dyktowanego tekstu literami drukowanymi. 

 Nieczytelny i niejednoznaczny zapis wyrazu i znaku interpunkcyjnego będzie rozstrzygany 

na niekorzyść piszącego. Ewentualne poprawki i skreślenia muszą być wyraźnie zaznaczone. 

W poprawkach także nie wolno używać liter drukowanych. 

 Tytuł ŻYWIOŁOWEGO LIDERA ORTOGRAFII przyznany zostanie uczestnikom, którzy 

napiszą tekst bezbłędnie. W przypadku braku takich osób tytuł i nagrody otrzymają Ci, którzy 

popełnią najmniej błędów. 

 Wgląd do własnej pracy będzie możliwy w terminie późniejszym, podanym przez 

organizatorów po zakończeniu imprezy. 

 Tekst dyktanda opracowany zostanie na podstawie zasad pisowni i interpunkcji zawartych  

w Wielkim słowniku ortograficznym PWN. 

 Tekst ortograficzny zostanie przygotowany przez nauczycieli związanych z projektem 

,,Belfrowscy”. 

 

 

TERMIN DYKTANDA: 

Dyktando odbędzie się  w dniu 11 września 2016 r. w godzinach 12.00 – 13.00. 

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 4 września 2016 r. w formie mailowej 

belfrowscy@gmail.com lub osobiście w siedzibie LGD Lider A4: 

 

Biuro Stowarzyszenia Lider A4 

ul. Wincentego Witosa 15 

55-040 Kobierzyce 

telefon: 71 311-11-35  
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INFORMACJE DODATKOWE: 

 Koszty dojazdu na dyktando uczestnicy pokrywają ze środków własnych. Uczestnicy 

zobowiązani są do zabrania ze sobą długopisów. 

 Organizatorzy zapewniają dla najlepszych nagrody rzeczowe. 

 

ZASADY OCENY PRAC KONKURSOWYCH: 

Komisja konkursowa ocenia poprawność ortograficzną dyktanda zgodnie z następującymi 

kryteriami:  

 Za błędy popełnione podczas pisania ze słuchu punkty są odejmowane od określonej 

maksymalnej liczby punktów wg zasady:  

 błąd I stopnia - 1 pkt,  

 błąd II stopnia - 0,5 pkt. 

 Za błędy I stopnia uważa się pisownię rz - ż, ó - u, h - ch, pisownię "nie"  

z różnymi częściami mowy, pisownię wyrazów wielką literą, opuszczenie wyrazu. 

 Błędy II stopnia to inne błędy, np.: ą, ę z utratą dźwięczności, zmiękczenia, opuszczone 

pojedyncze litery, przestawienie wyrazów w zdaniu, zniekształcone końcówki wyrazów. 

 Dwa błędy interpunkcyjne mają wartość jednego błędu II stopnia.  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Organizatora. 

 Regulamin dostępny będzie w siedzibie Organizatora i na jego stronie internetowej.  

 Organizator zastrzega sobie prawo odwołania, przerwania, zmiany terminów lub 

przedłużenia konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych. 

 Przystąpienie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści regulaminu. 

 Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów konkursu. 
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ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W DYKTANDZIE  

,,ŻYWIOŁOWY LIDER ORTOGRAFII” 

2016  

 

 

 
 

 

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

imię i nazwisko uczestnika 
 

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

data urodzenia 
 

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

adres e-mailowy  lub telefon kontaktowy 
 

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

miejscowość zamieszkania 

 

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

reprezentowana gmina 

 

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

zawód 

 
 

 

 
 

 

 

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

                                                                                                                         podpis uczestnika 
 


