
REGULAMIN ORAWSKIEGO DYKTANDA 

1. Organizatorem konkursu jest Komitet Organizacyjny Obchodów 100 - lecia 

Odzyskania Niepodległości przez Polskę, powołany przez Antoniego Karlaka, 

Wójta Gminy Jabłonka. 

2. Partnerzy konkursu: Orawska Biblioteka Publiczna w Jabłonce, Orawskie 

Centrum Kultury w Jabłonce, Centrum Usług Wspólnych. 

3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i oddziałów 

gimnazjalnych, uczniów szkół ponadgimnazjalnych i osób dorosłych w 

Gminie Jabłonka. 

Cele: 

1. Popularyzacja wiedzy na temat poprawnej polszczyzny oraz wiedzy z zakresu 

kultury i historii narodowej. 

2. Rozwój zainteresowań humanistycznych i dociekliwości poznawczej: 

językowej i historycznej. 

3. Doskonalenie umiejętności poprawnej pisowni polskiej. 

4. Wyłonienie „Gminnego Mistrza Ortografii 2018”. 

5. Upamiętnienie 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. 

 

Organizacja i przebieg konkursu: 

1. Konkurs będzie przebiegał w czterech kategoriach wiekowych:  

 uczniowie szkół  podstawowych  kl. IV  - VI, 

 uczniowie kl. VII – VIII szkół podstawowych oraz oddziałów 

gimnazjalnych, 



 uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, 

 osoby dorosłe. 

2. Uczestnikami Dyktanda nie mogą być absolwenci filologii polskiej. 

3. Uczniów szkół podstawowych oraz uczniów oddziałów gimnazjalnych  

obowiązuje konkurs dwustopniowy: 

 etap szkolny 

 etap gminny 

4. Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz osób dorosłych konkurs będzie 

miał charakter jednostopniowy (bez eliminacji wstępnych). 

5. Uczestnicy konkursu na każdym etapie piszą dyktando. 

6. Etap szkolny konkursu organizują i przeprowadzają Szkolne Komisje Konkursu 

Ortograficznego powołane przez dyrektorów szkół biorących udział w 

konkursie. 

7. Do gminnego etapu konkursu zostaje zakwalifikowanych 2 uczestników etapu 

szkolnego z każdej kategorii wiekowej, którzy otrzymają najwyższą liczbę 

punktów (z wyjątkiem Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jabłonce, która może 

wytypować 4 uczniów z każdej kategorii). 

8. Warunkiem wzięcia udziału uczniów szkół podstawowych i oddziałów 

gimnazjalnych w dyktandzie jest zgłoszenie uczestnictwa do 17 września 2018 

roku na karcie zgłoszenia (załącznik nr 1) w zapieczętowanej kopercie na adres: 

Centrum Usług Wspólnych 

ul. 3 Maja 1 

34-480 Jabłonka 

(z dopiskiem: „Orawskie Dyktando”) 



9. Zgłoszenie uczestnictwa uczniów szkół podstawowych i oddziałów 

gimnazjalnych w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody prawnych 

opiekunów na przetwarzanie danych osobowych uczniów do celów 

organizacyjnych (zał. nr 3).  Oświadczenia zostają w dokumentacji szkoły.  

10. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i osoby dorosłe zgłaszają swój udział w 

dyktandzie do 17 września 2018 roku osobiście w Centrum Usług Wspólnych, 

ul. 3 Maja 1, 34-480 Jabłonka na załączniku nr 2. Do zgłoszenia należy 

dołączyć załącznik nr 4 – zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 

11.  Prace konkursowe będą oceniane przez Jury powołane przez Organizatora.  

Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. Praca napisana 

poprawnie otrzymuje 100 punktów. Usterka w pisowni, błąd ortograficzny czy 

interpunkcyjny powodują utratę adekwatnej liczny punktów. Zasady i kryteria 

oceny stanowią załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu. 

12.  Konkurs gminny dla wszystkich grup wiekowych odbędzie się dnia 09 

października 2018 roku w Orawskiej Bibliotece Publicznej w Jabłonce w 

następujących godzinach: 

 uczniowie szkół  podstawowych  kl. IV  - VI  -  godz. 9.00 - 9.45 

 uczniowie kl. VII – VIII szkół podstawowych oraz oddziałów 

gimnazjalnych - godz. 10.00 – 10.45 

 uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz osoby dorosłe - godz. 17.00 – 

17.45 

13.  Sprawdzenie prac i ogłoszenie wyników odbędzie się w ciągu 7 dni od 

napisania Dyktanda.  

14.  Informacja o wynikach konkursu i terminie rozdania nagród zostanie 

zamieszczona na stronie internetowej Gminy Jabłonka www.jablonka.pl w 

zakładce Niepodległa, 100-lecie Niepodległości 1918-2018 

http://www.jablonka.pl/


15.  Laureatami dyktanda zostanie 5 uczestników, którzy zdobędą najwyższą liczbę 

punktów w danej kategorii wiekowej. 

16.  Laureaci konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez Wójta Gminy 

Jabłonka. 

17.  Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1                                                                                                      

………………………………………      data ……………… 

  pieczątka szkoły       

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

udziału w „Orawskim Dyktandzie” 

Edycja 2018  

1. Nazwa szkoły………………………………………………………………….. 

2. Adres…………………………………………………………………………… 

3. Telefon ………………………………………………………………………… 

4. Laureaci etapu szkolnego: 

 

Imię i nazwisko ucznia Klasa  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

5. Imię i nazwisko opiekuna ……………………………………………………. 

                                                                                     

                        pieczątka i podpis       

                                                                                                                                                                 

Dyrektora Szkoły: 



Załącznik nr 2          data …………………… 

 

                                 KARTA ZGŁOSZENIA  

udziału w ORAWSKIM DYKTANDZIE 

       (dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i osób dorosłych) 

 

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA: 

…………………………………………………………………………………… 

DATA URODZENIA UCZESTNIKA: 

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

DANE KONTAKTOWE: 

- Adres zamieszkania: 

…............................................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………. 

SZKOŁA (wypełnić w przypadku, gdy jest się uczniem szkoły ponadgimnazjalnej): 

………………………………………………………………………………………… 

- Telefon: ....................................................... 

- e-mail: ……………………………………. 

 

               …………………………………………… 

         /data i podpis/ 

 



Załącznik nr 3 

GMINNY KONKURS  „Orawskie Dyktando” 

EDYCJA 2018 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA 

1. Imię i  nazwisko  Rodzica/Opiekuna 

……………………………………………………………………………………. 

2. Kod pocztowy, miejscowość 

…………………………………………………………………………………….. 

3. Ulica, numer budynku 

……………………………………………………………………………………. 

4. Numer telefonu 

……………………………………………………………………………………. 

OŚWIADCZENIE 

 Oświadczam, że: 

1) Jestem prawnym opiekunem  

…………………………………………………………………………………………. 

            /imię i nazwisko ucznia-uczestnika konkursu/ 

2)  Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka do 

celów związanych z jego udziałem w gminnym konkursie „Orawskie Dyktando”, 

edycja 2018, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych 

osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 922). 

 

                                                                                                          

………………………………………….. 

                                                                                  /data i czytelny podpis Rodzica/Opiekuna/ 

 

 



Załącznik nr 4 

 „ORAWSKIE DYKTANDO” 

EDYCJA 2018 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 Oświadczam, że, ja ………………………………………………… 

                                                                     /imię i nazwisko/ 

zamieszkały w ……………………………………………………… 

                                       /adres zamieszkania/ 

wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych 

z udziałem w konkursie „Orawskie Dyktando”, edycja 2018, zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 922). 

 

 

                                                                                                          

………………………………………….. 

                                                                                        /data i czytelny podpis uczestnika/ 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 5 

ZASADY OCENIANIA I PUNKTOWANIA 

ORAWSKIEGO DYKTANDA 

  

Za podstawę reguł i zasad ortograficznych obrano Wielki słownik ortograficzny języka 

polskiego PWN z zasadami pisowni i interpunkcji pod red. Edwarda Polańskiego, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018. 

  

Zasady punktacji: 

1. Maksymalnie można zdobyć 100 pkt. (za pracę bezbłędną ortograficznie oraz 

interpunkcyjnie). 

2. Za każdy błąd wynikający z naruszenia pierwszorzędnych zasad 

ortograficznych odejmujemy 2 pkt. Są to: 

 błędy w zakresie pisowni wyrazów z ó-u, rz-ż (w tym wyjątki od 

pisowni rz po spółgłoskach), ch-h, 

 błędy w zakresie pisowni nie z różnymi częściami mowy, 

 błędy w pisowni zakończeń -ji, -ii, -i, 

 błędy w pisowni wyrazów wielką i małą literą (z wyjątkiem pisowni 

przymiotników dzierżawczych), 

 błędy w zakresie pisowni cząstki –by z osobowymi formami czasownika, 

 błędy w zapisie przedrostków roz-, bez-, wez-, wes-, wz-, ws–, 

 błędy w pisowni nosówek (ą, ę) oraz połączeń om, on, em, en. 



3. Za każdy błąd wynikający z naruszenia zasad drugorzędnych oraz za inne 

błędy odejmujemy 1 pkt. Są to np. 

 błąd w pisowni wyrażeń przyimkowych, 

 błąd w pisowni zakończeń –ski, -cki, -dzki, -stwo, -wstwo, 

 błędna pisownia przedrostków z-, s-, ś–, 

 błędna pisownia -by z pozostałymi częściami mowy, 

 błąd w przenoszeniu wyrazu oraz błąd w pisowni wyrazów złożonych, 

 brak całego wyrazu, 

 mylenie głosek dźwięcznych z bezdźwięcznymi, 

 brak znaków diakrytycznych (np. kreseczki nad literą oznaczającą 

miękką głoskę, kropki nad literą ż, oznaczenia nosowości w 

literach ą i ę). 

4. Za błąd interpunkcyjny (brak odpowiedniego znaku interpunkcyjnego lub 

jego błędne użycie) odejmujemy 0,5 pkt. 

  

UWAGA! 

1. Prace napisane drukowanymi literami nie podlegają ocenie. 

2. W przypadku nieczytelnego zapisu rozstrzygnięcie zapada na niekorzyść 

uczestnika. 

3. Za powtórzenie błędu w takim samym wyrazie nie odejmuje się punktów. 

4. Nie odejmuje się punktów za brak akapitu. 

5. Dopuszcza się zapisywanie liczb cyframi w nazwach własnych i datach, w 



pozostałych przypadkach słownie. 

6. Za poprawny uznaje się zapis tytułu dyktanda w cudzysłowie lub bez 

cudzysłowu; jedyna poprawna pisownia tytułu dyktanda – bez kropki na końcu. 

7. W zapisie imion za poprawne przyjmujemy tylko ich pełne brzmienie 

(niedopuszczalne skróty). 

8. Błędny zapis w zakresie dużej litery w nazwie własnej wielowyrazowej – 

odejmujemy tylko 2 pkt. 

9. Brak litery w wyrazie, zmiana kolejności liter, dodanie litery, brak lub dodanie 

spójnika – odejmujemy 0,5 pkt. 

 

Informacje dodatkowe: 

1. Prace poszczególnych osób będą kodowane, przed wejściem każda z osób 

wylosuje kartę z kodem. 

2. Organizatorzy gwarantują pełną dyskrecję napisanych dyktand. 

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

porozumiewać się z innymi piszącymi, opuszczać sali przed zebraniem prac, 

korzystać  z urządzeń elektronicznych. 

4. Do pisania dyktanda należy używać wyłącznie niebieskich lub czarnych 

długopisów. 

5. Wgląd do własnej pracy konkursowej będzie możliwy w terminie uzgodnionym                          

z Organizatorem. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator 

konkursu.  

 



  

 


