
REGUL AMIN KONKURSU 

ORTOGRAFICZNEGO  

MAŁY TEST ORTOGRAFICZNY  

DLA DOROSŁYCH 

 
1. Organizatorzy 

Organizatorem konkursu są Dyrekcja, Nauczyciele poloniści Zespołu Szkół w Zdunach. 

2. Cel konkursu 

Celem konkursu jest wyłonienie mistrza ortografii miasta i gminy Zduny. 

 

3. Zasady uczestnictwa 

Konkurs adresowany jest do społeczności lokalnej gminy Zduny. 

4. Jury 

a. Nad organizacją konkursu czuwać będzie jury powołane przez organizatora 

b. Członkowie Jury zajmują się przygotowaniem tekstu dyktanda, prawidłowym 

przebiegiem dyktanda, ogłoszeniem listy zwycięzców. 

c. Jury zobowiązane jest do zachowania bezstronności podczas oceny poszczególnych prac.   

 

5. Przebieg konkursu 

a. Dyktando o tytuł Mistrza Ortografii Miasta Zduny odbędzie się dnia 30.03.2017 roku o 

godz. 16.30. 

b. Podczas pisania dyktanda nie można korzystać z żadnych pomocy naukowych 

(słowników, notatek), porozumiewać się z innymi piszącymi, opuszczać sali przed 

zebraniem prac, korzystać z wszelkich urządzeń elektronicznych (telefonów 

komórkowych, laptopów, notesów itp.)  

c. Nie wolno dyktowanego tekstu pisać wersalikami, czyli wielkimi literami drukowanymi. 

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



e. Błędy interpunkcyjne: trzy błędy interpunkcyjne mają wartość jednego błędu 

ortograficznego. 

f. Zwycięzcą konkursu zostanie osoba, która popełni najmniejszą ilość błędów. 

g. Wyrazy nieczytelne bądź zapisane w sposób niejednoznaczny będą rozstrzygane na 

niekorzyść piszącego. 

h. Ewentualne poprawki należy nanieść przez skreślenie wyrazu błędnego i napisanie 

powyżej wersji poprawnej. Skreślenia muszą być wyraźnie zaznaczone. Również                

w poprawkach nie wolno używać wersalików, czyli wielkich liter drukowanych. 

i. Jeśli na podstawie napisanych przez uczestników konkursu dyktand nie będzie można 

wyłonić zwycięzcy (będzie kilka prac bezbłędnych lub prac z tą samą liczbą błędów), 

organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia dogrywki. Wyłonieni zostaną 

finaliści, którzy popełnili najmniejszą liczbę błędów. Finaliści wezmą udział w ostatecznej 

rozgrywce, która wyłoni zwycięzcę konkursu. 

j. Ogłoszenie wyników nastąpi po sprawdzeniu prac konkursowych. 

k. Wgląd do własnych prac będzie możliwy po ogłoszeniu wyników. 

l. W tekście dyktanda użyte zostaną wyłącznie wyrazy odnotowane w „Słowniku 

ortograficznym PWN” lub utworzone zgodnie z zapisanymi w tym wydaniu słownika 

zasadami.  

 

6. Nagrody 

a. Spośród uczestników wyłoniony zostanie Mistrz Ortografii Miasta Zduny 

b. Nagrodą za zdobycie pierwszego miejsca będzie pamiątkowy medal, a uczestnikom 

zostaną wręczone dyplomy.  

c. Nagroda i tytuł zostaną wręczone po sprawdzeniu prac i ewentualnej dogrywce. 

 

7. Postanowienia końcowe 

a. Udział w dyktandzie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni niniejszego regulaminu. 

b. Osoby łamiące zasady określone niniejszym regulaminem zostaną wykluczone z udziału 

w konkursie. 

c. W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Organizator. 

d. Zgłoszenie do konkursu należy kierować na adres sp.sekretariat@zs.zduny.pl i pod 

numerem tel. 62 7215 513 do dnia 28 marca 2017 r. 

 

 

 


