
 

 

 

II GMINNE DYKTANDO W ZAWONI 2022 

„Niepodległościowe” 

REGULAMIN 

 

 

ORGANIZATORZY: 

1. Gminny Ośrodek Kultury w Zawoni 

 

PARTNERZY: 

1. Fundacja „Zawsze Warto” 

 

CELE DYKTANDA: 

1. Krzewienie i promowanie poprawnej polszczyzny oraz wiedzy z zakresu 

kultury i historii narodowej. 

2. Doskonalenie umiejętności poprawnej pisowni polskiej, z uwzględnieniem 

nazw własnych związanych z historią odzyskiwania niepodległości przez 

Polskę (1914/1918 - 1989). 

3. Rozbudzanie motywacji do pogłębiania wiedzy i umiejętności ortograficznych. 

4. Kształtowanie postawy zaangażowania w pielęgnowanie narodowej tradycji i 

historii, w tym kultury języka polskiego. 

5. Kształcenie nawyku prawidłowego stosowania podstawowych zasad 

ortograficznych i interpunkcyjnych.  

6. Pobudzanie aktywności i samokontroli ortograficznej. 

 

PRZEBIEG DYKTANDA I KRYTERIA OCENY: 

1. Zgłoszenia należy wypełnić i przesłać drogą mailową: 

biblioteka@gokzawonia.pl, do dnia 14 listopada 2022 r. lub osobiście              

w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawoni, ul. Trzebnicka 11. 

2. Konkurs jest adresowany do mieszkańców gminy Zawonia spełniający 

określone kryteria wiekowe (od 14 - 99 lat). 

a) Osoby spoza terenu gminy Zawonia, chcące uczestniczyć w II Gminnym 

Dyktandzie, mogą wziąć udział na zasadzie sprawdzenia swoich 

umiejętności. 

3. Przystąpienie do Dyktanda jest równoznaczne z udzieleniem przez uczestnika 

lub jego rodzica/opiekuna prawnego nieodwołalnej, nieograniczonej czasowo 

oraz terytorialnie zgody w rozumieniu art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, 

z późn. zm.) na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku uczestnika w związku             

z jego udziałem w Dyktandzie na następujących warunkach: 

1) zestawienie wizerunku z innymi wizerunkami, jego przetworzenie oraz 

możliwość opatrzenia wizerunku komentarzem; 

2) zarejestrowanie i utrwalenie wizerunku na nośnikach audiowizualnych,                   
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w materiałach wydawanych i rozpowszechnianych publicznie i niepublicznie,       

w każdej  formie i technice – w mediach społecznościowych. 

4. Ilość miejsc w Dyktandzie jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność 

zgłoszeń. 

5. Dyktando rozpoczyna się 10 listopada 2022 r. o godzinie 17:00 w Sali 

Senioralnej w Zawoni, ul. Trzebnicka 11.  

6. Tekst Dyktanda opracowany został przez Fundację „Zawsze Warto”. 

7. Pisanie Dyktanda nadzoruje Jury powołane przez Organizatorów. 

8. Tekst czyta lektor trzykrotnie: 

a) pierwszy raz – w całości, 

b) drugi raz wolniej, dyktując po jednym zdaniu, zapowiadając kolejny akapit 

 - każde zdanie wielokrotnie złożone należy podzielić na mniejsze, logiczne 

części, zgodnie z interpunkcją, a następnie przeczytać to zdanie jeszcze raz w 

całości. Znaki interpunkcyjne mogą być sygnalizowane jedynie przez 

intonację, a nie nazywane. Nie dopuszcza się „dyktowania” kropek, bądź 

innych znaków interpunkcyjnych. 

c) trzeci raz – znów w całości. 

9. 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.), nie można dokonywać korekt własnego tekstu 

(poprawiać, przekreślać itp.) 

10. Oceniana będzie ortografia i interpunkcja oraz zbieżność tekstu z oryginałem.  

11. Nie wolno pisać dyktowanego tekstu literami drukowanymi. 

12. Nieczytelny i niejednoznaczny zapis wyrazu i znaku interpunkcyjnego będzie 

rozstrzygany na niekorzyść piszącego. 

13. Przewidywany jest dwuetapowy przebieg dyktanda: 

 

13.a I etap  

- Biorą udział wszyscy uczestnicy i będą pisać tekst dyktanda ze słuchu na 

oznaczonych kartach. 

- Korekty dyktanda każdy uczestnik dokonuje indywidualnie, weryfikując je z 

tekstem wyświetlonym na ekranie.  

- Uczestnicy, którzy napisali dyktando z najmniejszą ilością błędów lub 

bezbłędnie przechodzą do kolejnego etapu. 

- Powołane Jury dokona sprawdzenia prac tych uczestników, którzy 

zakwalifikują się do kolejnego etapu. 

- Jury zadecyduje o ilości osób zakwalifikowanych do kolejnego etapu 

dyktanda. 

 

13.b II etap  

- W drugim etapie Lektor przeczyta i dodatkowo zostaną wyświetlone na 

ekranie pytania z odpowiedziami do wyboru.  



 

 

- O wygranej zadecyduje ilość poprawnie udzielonych odpowiedzi przez 

uczestników.  

 

14.  Tytuł MISTRZA ORTOGRAFII GMINY ZAWONIA przyznany zostanie 

zwycięzcy Gminnego Dyktanda.  

Przewidziane są tytuły PIERWSZEGO I DRUGIEGO WICEMISTRZA 

ORTOGRAFII GMINY ZAWONIA odpowiednio dla II i III miejsca. 

15. Uczestników Konkursu obowiązuje znajomość reguł ortograficznych oraz 

zasad interpunkcyjnych, a także umiejętność właściwego ich zastosowania, ze 

szczególnym uwzględnieniem pisowni wyrazów związanych z ważnymi 

postaciami i wydarzeniami historycznymi od I wojny światowej do zmiany 

ustroju w Polsce w 1989 roku. 

16. 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 2010 

 

NAGRODY: 

1. Organizatorzy zapewniają upominki rzeczowe dla wszystkich uczestników 

Dyktanda. 

2. Organizatorzy zapewniają 3 główne nagrody odpowiednio dla I, II i III 

miejsca. 

 

INFORMACJE DODATKOWE: 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje 

Organizator Konkursu. 

2. Koszty dojazdu na dyktando uczestnicy pokrywają ze środków 

własnych. 

3. Organizator zapewnia materiały do wzięcia udziału w Dyktandzie. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

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

internetowej. 

2. Udział w dyktandzie jest dobrowolny i oznacza akceptacje postanowień 

niniejszego Regulaminu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania, przerwania, zmiany terminów 

lub przedłużenia konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego  

niezależnych. 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu  

II Gminne Dyktando „Niepodległościowe” 2022 w Zawoni  

 

 

 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W II GMINNYM DYKTANDZIE 

„NIEPODLEGŁOŚCIOWYM” 

W ZAWONI 2022 

 

 

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

imię i nazwisko uczestnika 

 

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

adres e-mailowy lub telefon kontaktowy 

 

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

miejscowość zamieszkania 

 

Zapoznałem/-am się z Regulaminem II Gminnego Dyktanda w Zawoni TAK/NIE 

 

 

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

                                                                           podpis uczestnika 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu  

II Gminne Dyktando „Niepodległościowe” 2022 w Zawoni  

 

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych biorących udział w Konkursie: 

Oświadczam, iż zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz.922) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych mojego dziecka  

 

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

(imię i nazwisko) 

do celów związanych z jego udziałem w Konkursie II Gminne Dyktando 

„Niepodległościowe” 2022 w Zawoni. 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu II Gminne Dyktando 

„Niepodległościowe” 2022 w Zawoni i akceptuję jego postanowienia. 

 

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

podpis rodzica / opiekuna prawnego 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikowanie na stronie internetowej 

Organizatorów Konkursu: gokzawonia.pl wyników mojego dziecka uzyskanych w/w 

Dyktanda. 

 

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

podpis rodzica / opiekuna prawnego 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikowanie w materiałach pokonkursowych na 

stronie internetowej Organizatorów Konkursu: gokzawonia.pl fotograficznego 

wizerunku mojego dziecka  

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

podpis rodzica / opiekuna prawnego 


