
Regulamin I Międzyszkolnego Dyktanda po Polsku dla Obcokrajowców 

„Znasz język polski?” 

 

1. Nazwa konkursu: 

Międzyszkolne Dyktando po Polsku dla Obcokrajowców „Znasz język polski?” 

Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. 

2. Mottem konkursu jest myśl Władysława Syrokomli: 

„ Jakie rozkosze, jakie rozkosze! 

Umieć wypisać słowo po słowie, 

Co marzę w myślach, co w sercu noszę, 

Karta zrozumie, pióro wypowie.” 

3. Organizator konkursu: 

XVI Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie ul. Dunikowskiego 1 

4. Termin konkursu: 

28 lutego 2020 r. godz. 10.00 

5. Konkurs przeprowadzony będzie bez podziału na kategorie. 

6. Każda ze szkół może być reprezentowana maksymalnie przez trzech uczniów. 

7. Warunkiem uczestnictwa w Dyktandzie jest wypełnienie zgłoszenia i przesłanie go drogą 

e-mailową na adres Organizatora lilig61@wp.pl w terminie 24.02.2020 r. 

 

 

8. Przebieg dyktanda: 

- Podczas pisania tekstu nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, porozumiewać 

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

urządzeń elektronicznych(telefony komórkowe), słowniki, 

- nie wolno pisać dyktowanego tekstu drukowanymi literami , 

- oceniana będzie również interpunkcja, 

- nieczytelny i niejednoznaczny zapis wyrazu i znaku interpunkcyjnego będzie rozstrzygnięty 

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

- sprawdzenie prac odbędzie się tego samego dnia tj. 28.02.2020 r. 

mailto:lilig61@wp.pl


9. Tytuł  Mistrza Ortografii zostanie przyznany osobie, która tekst dyktanda napisze 

bezbłędnie. W przypadku braku takiej osoby nagrodę otrzyma uczestnik , który popełnił 

najmniej błędów.  

10. Jeśli na podstawie napisanych dyktand nie będzie można wyłonić zwycięzcy , Organizator 

zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dogrywki w tym samym dniu. 

11. Statuetkę Mistrza Ortografii oraz nagrody zostaną przyznane zwycięzcom Dyktanda oraz 

tytuł Laureatów za zajęcie I, II i III miejsca.  Zostaną również nagrodzeni uczestnicy , którzy 

zajęli IV i V miejsce oraz otrzymają tytuł Finalistów. 

12. Nad organizacją i przebiegiem konkursu czuwać będzie Jury powołane przez 

Organizatora. 

13.Wręczenie nagród laureatom i finalistom odbędzie się 28.02.2020 r.  

14. Tekst dyktanda opracowany zostanie na podstawie zasad pisowni i interpunkcji 

zawartych w Słowniku Ortograficznym Języka Polskiego wraz z zasadami pisowni i 

interpunkcji (redaktor naukowy Prof. dr Mieczysław Szymczak). 

15. Zgłoszenie do dyktanda jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych na potrzeby konkursu oraz zamieszczenia zdjęć na stronie internetowej szkoły tj. 

XVI    Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926) 

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów obcokrajowców do wzięcia udziału w 

Dyktandzie i sprawdzeniu swoich umiejętności  poprawnego pisania  w języku polskim. 

Osoba odpowiedzialna za organizację konkursu: 

Lilianna Grzegorczyk(509142383) 

 

 

 

 

 

 

 


