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Regulamin Konkursu Ortograficznego 

„III Ostrowskie Dyktando Ortograficzne” 

 

§ 1 

Organizatorem Konkursu Ortograficznego „III Ostrowskie Dyktando Ortograficzne” w 2017 
roku jest Ostrowskie Towarzystwo Naukowe. Konkurs odbywa się pod patronatem Rady 
Języka Polskiego. 

 

§ 2 

Zasady uczestnictwa 

1. Ogólne zasady uczestnictwa 

a) Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie i przekazanie Organizatorom 
zgłoszenia. Zgłoszenia przyjmowane są do 11 czerwca 2017 roku do momentu 
rozpoczęcia dyktanda. 

b) Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. Organizatorzy nie zwracają kosztów 
podróży ani kosztów noclegu. 

c) Uczestnicy, przystępując do konkursu, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych przez organizatorów w celu dokumentacji i rozliczenia konkursu (zgodnie 
z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 z późniejszymi zmianami Dz. 
U. 133/97). 

d) Uczestnik, przystępując do konkursu, wyraża nieodwołalną zgodę na bezpłatne 
zarejestrowanie w czasie konkursu, utrwalenie na nośnikach audiowizualnych jego 
wizerunku i danych w materiałach wydawanych i rozpowszechnianych publicznie i 
niepublicznie, w każdej formie i technice, w nieograniczonym czasem i przestrzenią 
polu eksploatacji, służące pośrednio lub bezpośrednio promocji konkursu. 

e) Uczestnik, przystępując do konkursu, akceptuje wszystkie zapisy niniejszego 
Regulaminu. 

 

2. Zasady uczestnictwa w konkursie „II Ostrowskie Dyktando Ortograficzne” w 2017r. 

a) W konkursie mogą uczestniczyć osoby powyżej 16 roku życia (do konkursu nie będą 
kwalifikowane osoby, które w dniu przeprowadzenia dyktanda nie ukończyły 16 roku 
życia) oraz mieszkają na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego i powiatu 
ostrowskiego. 

b) Zgłoszenia udziału w konkursie można dokonać,  

i. Elektronicznie, wypełniając formularz (Załącznik nr 1 regulaminu) dostępny na 
stronie www.otnostrow.org.pl. Wypełniony formularz należy przesłać do 
organizatorów na adres: ostrowskie.dyktando@gmail.com. 

ii. Telefonicznie (pod poniedziałku do piątku, 62 738 25 21 – Szkoła Podstawowa nr 
6 w Ostrowie Wielkopolskim), po podaniu wymaganych informacji; 

iii. Osobiście, wypełniając formularz dostępny w sekretariacie Szkoły Podstawowej 
nr 6 w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Staroprzygodzka 112 lub przed rozpoczęciem 
dyktanda 

c) Organizatorzy gwarantują udział w Dyktandzie 120 osobom, które jako pierwsze 
zgłoszą chęć przystąpienia do konkursu.  

d) W konkursie nie mogą uczestniczyć  

http://www.otnostrow.org.pl/
mailto:ostrowskie.dyktando@gmail.com
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i. nauczyciele języka polskiego, pracownicy naukowi z wykształceniem 
polonistycznym. 

ii. laureaci poprzednich edycji Konkursu Ortograficznego „Ostrowskie Dyktando 
Ortograficzne”. 

 

§ 3 

Zadania komisji 

1. Nad przebiegiem konkursu czuwa komisja, powołana przez Organizatora.  

2. Przewodniczący i członkowie komisji: dbają o prawidłowy przebieg konkursu, 
odpowiadają za sprawdzenie i ocenę dyktand, sporządzają protokół, ogłaszają listę 
nagrodzonych, zajmują się interpretacją postanowień niniejszego Regulaminu oraz 
rozstrzyganiem związanych z przebiegiem konkursu sporów. Rozstrzygnięcia komisji są 
ostateczne i nie podlegają odwołaniu. 

3. Komisja może podjąć decyzję o wykluczeniu z konkursu uczestnika, który naruszył 
postanowienia niniejszego Regulaminu. 

 

§ 4 

Przebieg konkursu 

1. Konkurs odbędzie się w Forum Synagoga w Ostrowie Wielkopolskim (ul. Raszkowska 21) 
11 czerwca 2017 r. o godzinie 17.00. 

2. Podczas pisania tekstu dyktanda uczestnikom nie wolno korzystać z żadnych pomocy, 
porozumiewać się między sobą w jakikolwiek sposób, opuszczać sali przed zebraniem 
prac, korzystać z wszelkich urządzeń elektronicznych (telefonów komórkowych, notesów, 
laptopów itp.), słowników. 

3. Nie wolno dyktowanego tekstu pisać wielkimi literami drukowanymi. 

4. Nie wolno dyktowanego tekstu pisać przez kalkę lub kopiować w inny sposób. 

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

6. Wszelkie nieczytelne i niejednoznaczne zapisy wyrazów, grup wyrazowych i znaków 
interpunkcyjnych będą interpretowane na niekorzyść piszącego. Ewentualne poprawki 
należy nanieść przez skreślenie wyrazu błędnego i napisanie powyżej wersji poprawnej. 
Skreślenia muszą być wyraźnie zaznaczone. Również w poprawkach nie wolno używać 
wielkich liter drukowanych. 

7. 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. 

8. Podczas konkursu tekst dyktanda będzie:  

a) odczytany w całości na początku; 

b) dyktowany zdanie po zdaniu (przed przejściem do kolejnego zdania będzie zadane 
pytanie o ewentualne powtórzenie zdania przed chwilą odczytanego); 

c) ponownie odczytany w całości po zakończeniu dyktowania.  

d) Napisane dyktanda należy oddawać członkom komisji konkursowej zaraz po 
zakończeniu ostatniego czytania. Nie przewiduje się dodatkowego czasu na ponowne 
sprawdzenie podyktowanego tekstu. 

9. Dyktanda zostaną sprawdzone tego samego dnia według oceny punktowej zgodnie z 
kryteriami i zaproponowaną w konkursie klasyfikacją błędów ortograficznych i 
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interpunkcyjnych. Szczegółowa klasyfikacja błędów ortograficznych i interpunkcyjnych 
jest dołączona do regulaminu konkursu (załącznik nr 2 do regulaminu) 

10. Wyniki zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ostrowskiego 
Towarzystwa Naukowego. Laureaci otrzymają nagrody podczas uroczystego 
podsumowania, które odbędzie się 12 czerwca 2017 roku o godzinie 16.00 w Forum 
Synagoga w Ostrowie Wielkopolskim. 

11. Wgląd do własnej pracy konkursowej będzie możliwy po złożeniu wniosku w formie 
elektronicznej (ostrowskie.dyktando@gmail.com) w ciągu trzech dni od ogłoszenia 
wyników konkursu. 

12. Tekst dyktanda zostanie opracowany przez prof. dra hab. Andrzeja Markowskiego na 
podstawie obowiązujących zasad pisowni i interpunkcji zawartych w najnowszym 
Wielkim słowniku ortograficznym PWN. 

 

§ 5 

Nagrody 

1. Nagrody zostaną przyznane zwycięzcom Konkursu 12 czerwca 2017 roku. 

2. Łączna wartość nagród w III Ostrowskim Dyktandzie Ortograficznym wynosi 2500 
złotych. 

3. Oprócz nagród laureaci Konkursu Ortograficznego „III Ostrowskie Dyktando 
Ortograficzne” otrzymają tytuły: 

a) Zwycięzca otrzyma tytuł OSTROWSKIEGO MISTRZA ORTOGRAFII 2017. 

b) Uczestnik konkursu, który zajmie drugie miejsce, otrzyma tytuł PIERWSZEGO 
OSTROWSKIEGO WICEMISTRZA ORTOGRAFII 2017. 

c) Uczestnik, który zajmie trzecie miejsce, otrzyma tytuł DRUGIEGO OSTROWSKIEGO 
WICEMISTRZA ORTOGRAFII 2017. 

4. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody pomniejszone o kwotę podatku dochodowego. 

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród pieniężnych. 

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

1. Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni postanowień niniejszego 
regulaminu. 

2. Nagrody muszą być odebrane do końca czerwca 2017 roku. 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. 
Ewentualne zmiany regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej Ostrowskiego 
Towarzystwa Naukowego.  

4. Uczestnicy nierespektujący zasad określonych w niniejszym regulaminie zostaną 
wykluczeni z udziału w konkursie. W trakcie konkursu decyzję o wykluczeniu 
podejmować będą osoby pilnujące przestrzegania przez piszących dyktando postanowień 
regulaminu. 

5. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga komisja konkursowa. 
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Załącznik 1 
 

Formularz zgłoszeniowy 
 

„III Ostrowskie Dyktando Ortograficzne” 2017 
 

Imię ……………………………………………………………………… 

Nazwisko ……………………………………………………………………… 

PESEL ……………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania ……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

e-mail ……………………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy ……………………………………………………………………… 
 
 
Oświadczam, że*  

☐jestem 

☐ nie jestem  

nauczycielem języka polskiego lub (ani) pracownikiem naukowym z wyższym wykształceniem 
polonistycznym.  
 
----------------------------------- 

* Prosimy wstawić znak „x” w odpowiednie pole. 
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Załącznik 2  
 
 

 
Klasyfikacja błędów ortograficznych i interpunkcyjnych 

 
 
 
▪ I ort. (rz, ż, u, ó, h, ch, pisownia przeczenia „nie” z czasownikiem, pisownia wielkimi i 
małymi literami) - 1 pkt. 
 
▪ II ort. (ą, ę, en, em, on, om, , i, j, pisownia partykuł, wyrażeń przyimkowych, przyimków 
złożonych, przeczenia „nie” z różnymi częściami mowy, pisownia przedrostków) - 0,5 pkt. 
 
▪ III ort. (brak litery, zamiana liter, pisownia przeczenia „nie” z imiesłowami, 
nieprawidłowe przenoszenie wyrazów) - 0,25 pkt. 
 
▪ int. (brak lub nadmiar znaków interpunkcyjnych) - 0,25 pkt. (za każdy błąd)  
 
▪ pozostałe rodzaje błędów - 0,25 pkt. 

 


