
 REGULAMIN V Dyktanda Gminnego w Mieroszowie 2022 r. 
(21 marca 2022 r.) 

I. Cele dyktanda: 
- kultywowanie tradycji posługiwania się poprawna polszczyzną;

- utrwalanie umiejętności poprawnego pisania; 

- dbałość o piękno i kulturę języka polskiego; 

- kształtowanie znajomości ortografii, możliwości sprawdzenia własnej wiedzy 
i intuicji ortograficznej; 

- aktywizacja i integracja mieszkańców; 

- krzewienie i promowanie poprawnej polszczyzny; 

- rozbudzanie motywacji do pogłębiania wiedzy i umiejętności ortograficznych; 

- podejmowanie współzawodnictwa w „ortograficznych potyczkach”. 

II. Uczestnicy dyktanda: 
- młodzież, dorośli, mieszkańcy Gminy Mieroszów; 

- Dyktando ma formułę tekstu pisanego; 

- warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie uczestników do 16 marca 2022 r. 

- uczestnicy wypełniający formularz zgłoszenia tym samym wyrażają zgodę 
na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora, zgodnie z ustawą 
z 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 883). 

III. Organizator: 
- Mieroszowskie Centrum Kultury. 

IV. Patronat honorowy: Burmistrz Mieroszowa Andrzej Lipiński.

V. Termin i miejsce: 
 21 marca 2022 roku, godz. 17.15, 

Mieroszowskie Centrum Kultury, ul. Żeromskiego 28, 58-350 Mieroszów.

VI. Zgłoszenia:
Zgłoszenia przyjmowane będą do 16 marca 2022 r. mailowo – mck@mck.pl lub 
osobiście w siedzibie Mieroszowskiego Centrum Kultury do godz. 15.00. 



VII. Jury: 
Nad prawidłowym przebiegiem konkursu będzie czuwać Jury powołane przez 
Organizatora. 

VIII. Zasady: 
a) w konkursie biorą udział osoby zgłoszone indywidualnie lub przez placówkę, 
w regulaminowym terminie; 

b) zgłoszone osoby będą pisały Dyktando, zgodnie z zasadami ortograficznymi 
języka polskiego w dwóch kategoriach: 

- kategoria I – uczniowie klas IV – VIII szkoły podstawowej,

- kategoria II – 16+. 

c) każdy uczestnik otrzyma swój indywidualny kod, którym będzie posługiwał się 
w trakcie konkursu;

d) koperta z przygotowanym tekstem dyktanda zostanie otwarta tuż przed 
rozpoczęciem konkursu w obecności jego uczestników, a jego treść zostanie 
odczytana w sposób zrozumiały dla wszystkich;

e) podczas pisania nie wolno się porozumiewać, korzystać z pomocy naukowych, 
telefonów komórkowych, tabletów, laptopów itp.; 

f) tekst dyktanda musi być napisany wyraźnie i starannie, ewentualne błędy należy 
przekreślić i napisać u góry prawidłowa formę; 

g) nieczytelny i niejednoznaczny zapis wyrazu będzie rozstrzygany na 
niekorzyść piszącego. 

 Spośród wszystkich osób uczestniczących w konkursie zostanie wyłoniony 
indywidualny zwycięzca każdej z kategorii(osoba, która popełniła najmniej błędów 
ortograficznych) – „Mistrz Ortografii 2022 w Gminie Mieroszów”. 

W przypadku wyłonienia dwóch (lub więcej) kandydatów I miejsca, Organizator 
przeprowadza dogrywkę. 

Kwestie sporne rozstrzygają Organizatorzy. 

Decyzja jury jest ostateczna. 



Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w tym samym dniu, 
po przerwie, podczas której przewidziany jest poczęstunek. 

Słownikiem rozstrzygającym wątpliwe zapisy jest Wielki słownik ortograficzny 
PWN z zasadami pisowni i interpunkcji pod red. E. Polańskiego, Warszawa 2016. 

Zgłoszenie uczestnictwa w Dyktandzie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 
przetwarzanie danych osobowych do celów organizacyjnych i marketingowych przez
organizatorów V Dyktanda Gminnego w Mieroszowie (zgodnie z Ustawą z 29 
sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 883). 

h) Warunki przeprowadzenia dyktanda mogą ulec zmianie ze względu na panujące 
obostrzenia sanitarne. 

i) Uczestnicy dyktanda oraz Jury są zobowiązani do zastosowania się do procedur 
dotyczących zapobieganiu zachorowaniu na COVID-19 obowiązujących w kraju oraz
w siedzibie organizatora, co potwierdzają w dniu organizacji wydarzenia.

XI. Nagrody: 
- dyplomy, certyfikaty dla każdego uczestnika.
- zdobywcy trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii otrzymają nagrody, 
a zdobywcy pierwszego miejsca otrzymają dodatkowo tytuł „Mistrza Ortografii 2022
w Gminie Mieroszów” oraz nagrodę tegorocznego Dyktanda.

XII. Informacje dodatkowe: 
- udział w Dyktandzie jest bezpłatny i dobrowolny, kontakt 662 203 457.

XII. Zasady oceny Dyktanda: 
Komisja konkursowa ocenia poprawność ortograficzną dyktanda zgodnie 
z poniższymi kryteriami. 

Za błędy I stopnia uważa się: 
- błędny zapis wyrazów z u i ó, rz i ż, ch i h, 
- błędną pisownię łączną i rozłączną przeczenia „nie” z różnymi częściami mowy, 
- błędna pisownia wyrazów z ą i ę oraz on, om, en i em, 
- błędne użycie wielkiej i małej litery. 
Błędy II stopnia – drugorzędne to: 
- błędna pisownia łączna i rozłączna wyrażeń przyimkowych, 
- błędna pisownia przyimków złożonych, 



- błędny zapis wyrazów zakończonych na -dzki, -cki, -wstwo,
- błędny zapis wyrazów z i oraz j, 
- niewłaściwe użycie znaków interpunkcyjnych lub ich brak.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Organizator zastrzega prawo do zmian w niniejszym regulaminie z powodu 
aktualnej sytuacji epidemicznej oraz możliwość zmiany terminu i miejsca dyktanda. 

2. Kwestie sporne rozstrzyga Organizator. 


