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REGULAMIN  DYKTANDA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

ENGLISH DICTATION CONTEST 

I Organizatorami konkursu są: 

1. Zespół Szkół im. St. Staszica w Gąbinie we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Płocku. 

II Cele konkursu: 

 promowanie znajomości języka angielskiego i motywowanie do nauki języków obcych w celu 

zdobywania nowego narzędzia pozyskiwania wiedzy, poznawania świata i nawiązywania 

kontaktów z młodzieżą z krajów anglojęzycznych 

 podnoszenie poziomu nauczania języka angielskiego oraz jego promocji wśród młodzieży 

 wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez umożliwianie chętnym uczniom uczestnictwa w 

konkursach 

 motywowanie uczniów do doskonalenia sprawności językowych 

 rozwijanie kompetencji kluczowych przydatnych w nauce języków obcych 

III Adresaci  

1.Dyktando skierowane jest do uczniów klas VII-VIII ze szkół podstawowych i uczniów klas I i II 

technikum i liceum z terenu powiatu płockiego 

IV Struktura konkursu: 

1.Dyktando zostanie przeprowadzone w kategoriach: 

1)uczniowie klas VII – VIII szkoły podstawowej 

2)uczniowie klas I i II  technikum i liceum 

2.Dyktando odbędzie się w formie jednoetapowej : 

1)Konkurs przeprowadza zgodnie z regulaminem Szkolna Komisja Konkursowa powołana przez 

dyrektora danej szkoły 

3. Dyktando przesłane zostaje do szkoły przez organizatora zgodnie z terminarzem określonym w 

regulaminie 

4. Nie przewiduje się dodatkowych terminów konkursu nawet w przypadku usprawiedliwionej 

nieobecności ucznia 
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5.Informacja o konkursie przekazywana jest do szkół drogą mailową do 22.10.2020r. 

 

V Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych na poszczególnych etapach konkursu: 

1. Konkurs obejmuje i poszerza treści podstawy programowej z języka angielskiego szkoły 

podstawowej i szkoły ponadpodstawowej 

2. Tekst dyktanda obejmuje fragmenty pochodzące z określonych w regulaminie tekstów 

literackich  

  Dyktando zostanie przygotowane w oparciu o fragmenty z literatury angielskiej: 

 Arthura Conana Doyle’a The Adventures of Sherlock Holmes” 

VI Zgłoszenia uczniów do konkursu i kryteria kwalifikacyjne: 

1. Szkoły zapoznają uczniów z regulaminem konkursu i przesyłają zgłoszenia do udziału w nim oraz 

ocenione prace uczniów (max. 3 osoby), w formie papierowej, na adres organizatora do dnia 

27.11.2020 zgodnie z załącznikiem nr 1 

2. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne 

3. Do konkursu przystępują wszyscy chętni uczniowie ze szkoły, która w terminie dokonała zgłoszenia 

4. Szkolni koordynatorzy konkursu przesyłają do organizatora prace max. 3 uczniów ze swojej szkoły z 

najniższą liczbą błędów 

VII Tryb pracy komisji na poszczególnych etapach konkursu: 

Przebieg konkursu: 

1. Za organizację i przeprowadzenie dyktanda odpowiada dyrektor danej szkoły, który powołuje 

Szkolną Komisję Konkursową i współpracuje z jej przewodniczącym. 

2. Za prawidłowy przebieg konkursu odpowiada Szkolna Komisja Konkursowa. 

3. Organizator przesyła tekst dyktanda wraz z informacją o konkursie i regulaminem do 

22.10.2020. Tekst ten objęty jest tajemnicą do momentu rozpoczęcia konkursu. 

4. Protokół z konkursu i zgodę na przetwarzanie danych oraz na wykorzystanie wizerunku 

należy przesłać organizatorowi do dnia 27.11.2020 - załącznik nr 2 

Wyniki konkursu: 

1.Wyniki konkursu zostaną ogłoszone po 10.12.2020r. 

 2.Za werdykt konkursu opowiada Międzyszkolna/rejonowa komisja Konkursowa powołana przez 

Dyrektora Zespołu Szkół im. St. Staszica w Gąbinie złożona z nauczycieli języka angielskiego 

3.Międzyszkolna/Rejonowa Komisja Konkursowa ma obowiązek zachowania bezstronności czasie 

oceniania prac oraz uzasadnienia werdyktu ogólnego i jej decyzja jest ostateczna 
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4. Organizatorzy nie przewidują dodatkowych zadań rozstrzygających punktację, nawet w przypadku, 

jeśli będzie kilka prac bezbłędnych lub z tą sama ilością błędów. W konkursie zostaną wyłonieni 

zwycięzcy, którzy w swoich dyktandach popełnili najmniejszą liczbę błędów 

5. Międzyszkolna Komisja Konkursowa ogłasza werdykt i wyłania zwycięzców, którzy popełnili 

najmniejszą ilość błędów (I,II i III miejsce w kategorii klas VII i VIII SP i I,II i III miejsce w kategorii szkół 

ponadpodstawowych) 

VIII Przebieg konkursu: 

1. Każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania podpisanej zgody na przetwarzanie danych 

osobowych oraz zgody na wykorzystanie wizerunku. (załącznik nr 2) 

2. Tekst dyktanda zostanie przeczytany trzykrotnie 

a)pierwsze odczytanie dyktanda w całości w celu zapoznania się z  tekstem 

b)drugie odczytanie dyktanda: krótkie fragmenty tekstu z zachowaniem niezbędnych przerw 

c)trzecie odczytanie tekstu: krótkie fragmenty z  zachowaniem niezbędnych przerw 

3.Uczestnicy piszą tekst dyktanda na kartkach w kratkę w formacie A4. Uczniowie podpisują się 

imieniem i nazwiskiem podając nazwę szkoły oraz klasę 

4. W trakcie pisania dyktanda uczestnikom nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, 

słowników, urządzeń elektronicznych, porozumiewać się miedzy sobą, a także opuszczać sali 

przed zebraniem prac 

5. Niedopuszczalne jest pisanie tekstu drukowanymi literami 

6. Ocenie podlegać będzie poprawność ortograficzna tekstu 

7. Wszelkie nieczytelne i/lub niejednoznaczne zapisy wyrazów bądź grup wyrazowych będą 

interpretowane na niekorzyść piszącego 

8.Ewentualne poprawki należy wprowadzać przez skreślenie błędnego wyrazu i zapisane jego 

poprawnej wersji powyżej. W poprawkach nie wolno stosować drukowanych liter 

9.Każdy błąd jest traktowany jednakowo (błędy liczone są ilościowo, bez wartościowania na 

kategorie pierwszego czy drugiego stopnia) 

IX Nagrody 

1. W konkursie zostaną przyznane następujące dyplomy i nagrody rzeczowe dla obu kategorii 

wiekowych: 

1) Nagroda za zajęcie I miejsca 

2) Nagroda za zajęcie II miejsca 

3) Nagroda za zajęcie III miejsca 
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X Dokumentacja konkursu: 

1. Pisemne zgłoszenia szkół do udziału w konkursie - załącznik nr 1 

2. Protokół z konkursu 

3. Lista uczestników konkursu (max. 3 osoby ze szkoły) i ich nauczycieli języka angielskiego 

4. Regulamin i protokół z konkursu 

5. Pisemne prace uczestników 

XI Postanowienia końcowe 

1. Udział w konkursie jest bezpłatny 

2. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu 

3. W sprawach nieprzewidzianych regulaminem decyzje podejmuje Międzyszkolna Komisja 

konkursowa 

 

 

 

 

  


