
REGULAMIN GMINNEGO DYKTANDA ORTOGRAFICZNEGO 

W RAMACH OBCHODÓW „ROK 2022 - ROKIEM WŁADYSŁAWA BARTOSZEWSKIEGO 
W GMINIE RADKÓW”.

I. Organizator – Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera oraz Gmina Radków.

II. Cele konkursu

• Sprawdzenie własnych możliwości w zakresie poprawnej pisowni.

• Zainteresowanie dorosłych kulturą języka polskiego. 

• Poprzez własny udział w dyktandzie zachęcanie dzieci do ich uczestnictwa w podobnych konkursach.
• Integracja środowiska szkoły i rodziców. 

• Spędzenie czasu wśród zawiłości ortograficznych języka polskiego.

• Krzewienie wiedzy na temat postaci wybitnego historyka, publicysty, polityka, dyplomaty Władysława
Bartoszewskiego.

III. Zasady uczestnictwa

• W konkursie mogą wziąć udział dorośli mieszkańcy gminy Radków (liczba miejsc ograniczona).

• Kartę zgłoszenia do konkursu (do pobrania na stronie www.biblioteka-radkow.eu) należy dostarczyć
w terminie do 14.10.2022 r. na:

• instruktor@biblioteka-radkow.eu 

• osobiście w Bibliotece Głównej lub filiach bibliotecznych

IV. Termin konkursu

• Konkurs odbędzie w dniu 21/10/2022 (piątek) o godzinie 17:00 w Radkowie.

V. Przebieg i organizacja konkursu

•  Tekst  dyktanda  będą  stanowiły  wybrane  fragmenty  książek  W.  Bartoszewskiego  
lub o W. Bartoszewskim.

• Dyktando zostanie przeczytane 3 razy. Pierwszy raz całościowo, by zapoznać uczestników z treścią 
i  konstrukcją  tekstu.  Drugi  raz  zostaną podyktowane zdania  lub  frazy  do  zapisywania.  Nie  będzie
możliwości ich powtórzenia. Na koniec zostanie ponownie przeczytany cały tekst dyktanda. 

•  Organizatorzy  zapewnią  karty  do  pisania,  uczestnicy  proszeni  są  o  przyniesienie  długopisów
piszących na niebiesko lub czarno. 

•  W trakcie  dyktanda  nie  wolno  mieć  przy  sobie  i  korzystać  z  „pomocy  naukowych”:  słowników  
i urządzeń elektronicznych, itp.

• Salę można będzie opuścić po zebraniu prac od wszystkich uczestników. 

• Ocenie podlegać będą błędy ortograficzne, interpunkcyjne, gramatyczne. 

•  Błędy  pierwszego  stopnia  –  ortograficzne  (  h-ch,  ż-rz,  u-ó,  pisownia  małą  i  wielką  literą  nazw
własnych). 

•  Błędy drugiego stopnia – pisownia „nie”  z różnymi częściami mowy, łączna i  rozdzielna pisownia
innych  wyrazów,  błędy  fonetyczne,  gramatyczne,  pisownia  cząstek  „bym”,  „byś”,  „by”  z  różnymi
częściami mowy, pisownia rzeczowników zakończonych na i, ii, ji. 

• Błędy trzeciego stopnia – błędy interpunkcyjne. 

http://www.biblioteka-radkow.eu/
mailto:instruktor@biblioteka-radkow.eu


• Zwycięzcą konkursu i tytuł Mistrza Ortografii Gminy Radków 2022 otrzyma osoba, która napisze tekst
bezbłędnie lub popełni najmniej błędów. Kolejne dwie osoby otrzymają wyróżnienia. 

• Dla uczestników dyktanda przewidziany jest poczęstunek.

• Jury złożone z pracowników biblioteki sprawdzi poprawność napisanych tekstów oraz ogłosi wyniki . 

Wręczenie nagród oraz dyplomów odbędzie się po ogłoszeniu wyników  tym samym dniu.



KARTA ZGŁOSZENIA 

DO GMINNEGO DYKTANDA ORTOGRAFICZNEGO 2022

ROK 2022 - ROKIEM WŁADYSŁAWA BARTOSZEWSKIEGO W GMINIE RADKÓW

1. Imię i nazwisko uczestnika Konkursu 

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

2. Miejscowość zamieszkania

 …………………………………………..……………………......

3. Telefon …………………………………………

4. E-mail …….……..……...………………………

O Ś W I A D C Z E N I E

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem  GMINNEGO DYKTANDA 
ORTOGRAFICZNEGO 2022 i akceptuję jego treść.

Oświadczam, że zawarte w niniejszej karcie dane są prawdziwe.

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

Data i miejscowość Podpis uczestnika

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, określonych w regulaminie konkursu.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i  materiałów filmowych zawierających mój
wizerunek, zarejestrowanych podczas Gminnego Dyktanda Ortograficznego 2022.

……………………
Data i miejscowość

………………………………………………………………………….
Podpis uczestnika


