
I międzyszkolne dyktando z języka angielskiego 

HARMONOGRAM: 

1. Do 25 lutego 2019 roku szkoły dokonują zgłoszenia udziału w konkursie. Listę 

uczestników szkoły wysyłają pocztą elektroniczną na adres  liceum@jedynka.zgora.pl 

2. Do 01 marca 2019 roku organizator przesyła zgłoszonym szkołom tekst dyktanda do 

eliminacji szkolnych. Tekst zostanie przesłany pocztą elektroniczną na adres podany 

przez szkołę przy dokonywaniu zgłoszenia udziału w konkursie. 

3. 06 marca 2019 roku o godzinie 10.00 szkoły przeprowadzają eliminacje szkolne, 

odbywa się I etap konkursu. 

4. Do 15 marca 2019 roku szkoły przesyłają do organizatora pocztą elektroniczną 

protokoły z eliminacji szkolnych oraz imiona i nazwiska uczniów zakwalifikowanych 

do etapu międzyszkolnego. 

5. 21 marca 2019 roku o godzinie 10.00 odbywa się II etap konkursu w siedzibie I 

Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze, ul. Kilińskiego 7. 

6. 04 kwietnia 2019 roku o godzinie 10.00 – podsumowanie konkursu, ogłoszenie 

wyników. 

REGULAMIN I MIĘDZYSZKOLNEGO DYKTANDA Z JĘZYKA 

ANGIELSKIEGO 

I Liceum Ogólnokształcące im. E. Dembowskiego w Zielonej Górze zaprasza uczniów do 

udziału w konkursie.  

I. Organizator konkursu: 

I Liceum Ogólnokształcące im. E. Dembowskiego w Zielonej Górze, ul. 

Kilińskiego 7, 65 – 508 Zielona Góra, liceum@jedynka.zgora.pl 

 

II. Cele konkursu: 

1. rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań do samodzielnego pogłębiania wiedzy 

i umiejętności językowych, 

2. wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez umożliwianie chętnym uczniom 

uczestnictwa w konkursach, 

3. podnoszenie poziomu nauczania języka angielskiego oraz jego promocja 

wśród młodzieży, 

4. motywowanie uczniów do doskonalenia sprawności językowych, 

5. rozwijanie kompetencji kluczowych przydatnych w nauce języków obcych, np. 

kontrolowanie własnego procesu uczenia się, 

6. zaznajamianie uczniów z procedurami egzaminów i konkursów, 

7. promowanie uczniów zdolnych 

III. Adresaci: 

Dyktando jest skierowane do uczniów szkół podstawowych i oddziałów 

gimnazjalnych z terenu miasta i powiatu Zielona Góra. 

IV. Struktura konkursu: 
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1. Dyktando odbędzie się w formie dwuetapowej: 

 Etap I szkolny – przeprowadza Szkolna Komisja Konkursowa  

 Etap II międzyszkolny przeprowadza Międzyszkolna Komisja 

Konkursowa, która ogłasza wyniki 

2. Etap szkolny i międzyszkolny odbędzie się zgodnie z terminarzem określonym 

w Regulaminie. 

3. Nie przewiduje się dodatkowych terminów konkursu na etapie szkolnym i 

międzyszkolnym, nawet w przypadku usprawiedliwionej nieobecności ucznia. 

V. Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych na poszczególnych etapach 

konkursu 

1. Konkurs obejmuje i poszerza treści podstawy programowej z języka 

angielskiego szkoły podstawowej i/lub gimnazjum. 

2. Tekst dyktanda zostanie opracowany na podstawie zasad pisowni zawartych w 

ogólnodostępnych słownikach językowych oraz zasad pisowni dostępnych w 

Internecie. 

3. Tematyka dyktanda obejmuje zakres: 

 Świat przyrody (rośliny, zwierzęta, środowisko, krajobraz, katastrofy 

naturalne, nazwy geograficzne),  

 Nauka i technika (badania naukowe, odkrycia, wynalazki, technika, 

komputeryzacja), 

 Państwo i społeczeństwo (struktura państwa, organizacje, konflikty 

wewnętrzne i międzynarodowe, wymiar sprawiedliwości, polityka 

społeczna, gospodarka). 

VI. Zgłoszenie uczniów do udziału w konkursie i kryteria kwalifikacyjne: 

1. Szkoły zapoznają uczniów z regulaminem konkursu i przesyłają zgłoszenia do 

udziału w nim w formie elektronicznej na adres organizatora w terminie do 25 

lutego 2019 roku. 

2. Uczestnictwo ucznia w konkursie jest dobrowolne. 

3. Do etapu szkolnego przystępują wszyscy chętni uczniowie ze szkoły, która 

dokona zgłoszenia w terminie. 

4. Do etapu międzyszkolnego przystępuje po dwóch uczniów z najwyższą liczbą 

punktów z poszczególnych typów szkół (szkoły podstawowe i gimnazja). 

VII. Tryb pracy komisji na poszczególnych etapach konkursu, ogłoszenie 

wyników: 

1. Po otrzymaniu zgłoszenia udziału organizator konkursu przesyła pocztą 

elektroniczną na adres podany w zgłoszeniu tekst dyktanda. Tekst dyktanda 

objęty jest tajemnicą do momentu rozpoczęcia konkursu. 

2. Etap szkolny konkursu przeprowadza się jednocześnie we wszystkich szkołach 

06 marca 2019 roku o godzinie 10.00. Termin ten nie może ulec zmianie.  

3. Za prawidłowy przebieg etapu odpowiada Szkolna Komisja Konkursowa. 

4. Protokół z etapu szkolnego należy przesłać organizatorowi drogą elektroniczną 

do 15 marca 2019 roku. Protokół powinien zawierać informację o liczbie 

uczestników etapu oraz wynikach kwalifikacji. 



5. Organizator ogłasza na swojej stronie internetowej listę uczestników 

zakwalifikowanych do etapu międzyszkolnego. 

Etap międzyszkolny konkursu 

6. Etap międzyszkolny konkursu odbędzie się 21 marca 2019 roku o godzinie 

10.00 w siedzibie organizatora – I Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej 

Górze, ul. Kilińskiego 7. 

7. Za prawidłowy przebieg konkursu odpowiada Międzyszkolna Komisja 

Konkursowa powołana przez Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w 

Zielonej Górze, złożona z nauczycieli języka angielskiego. 

8. Spory związane z przebiegiem dyktanda na etapie międzyszkolnym rozstrzyga 

Międzyszkolna Komisja Konkursowa. Decyzja Komisji jest ostateczna. 

9. Międzyszkolna Komisja Konkursowa ma obowiązek zachowania 

bezstronności w czasie oceniania prac uczestników konkursu. 

10. Organizatorzy nie przewidują dogrywek. W konkursie zostaną wyłonieni 

zwycięzcy, którzy popełnili najmniejszą liczbę błędów. 

11. Wyniki etapu międzyszkolnego zostaną ogłoszone 04 kwietnia 2019 roku w 

siedzibie I Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze o godzinie 10.00. 

12. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora. 

VIII. Przebieg konkursu: 

1. Każdy uczestnik etapu międzyszkolnego zobowiązany jest do posiadania 

dokumentu potwierdzającego tożsamość – legitymację szkolną oraz podpisaną 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

2. Tekst dyktanda na etapie szkolnych i międzyszkolnym będzie: 

 Przeczytany jeden raz przez lektora w całości, 

 Dyktowany zdaniami w całości przez lektora. 

3. W przypadku, gdy dany wyraz posiada dwie wersje pisowni (Br.E. lub Am.E.), 

które są wymawiane jednakowo, obie wersje są uznawane za poprawne. 

4. Uczestnicy etapu szkolnego i międzyszkolnego piszą tekst dyktanda na 

kartkach z pieczęcią szkoły. Uczniowie wpisują na kartach swoje imię i 

nazwisko, nazwę szkoły oraz klasę. 

5. Podczas pisania dyktanda uczestnikom nie wolno korzystać z żadnych pomocy 

naukowych, urządzeń elektronicznych, porozumiewać się między sobą, 

opuszczać Sali przed oddaniem prac. 

6. Dyktanda nie wolno pisać wielkimi literami drukowanymi. 

7. Ocenie podlegać będzie poprawność ortograficzna i interpunkcyjna tekstu. 

8. Zapisy nieczytelne, niejednoznaczne będą interpretowane na niekorzyść 

piszącego. 

9. Ewentualne poprawki należy nanosić poprzez skreślenie wyrazu błędnego i 

napisanie wersji poprawnej powyżej lub obok. Skreślenia muszą być wyraźnie 

zaznaczone. W poprawkach nie wolno używać liter drukowanych. 

10. Każdy błąd jest traktowany jednakowo (błędy liczone są ilościowo, bez 

wartościowania na kategorie pierwszego czy drugiego stopnia). 

IX. Dokumentacja konkursu: 

1. Pisemne zgłoszenia szkół do udziału w konkursie 



2. Protokoły eliminacji szkolnych 

3. Lista uczestników etapu międzyszkolnego oraz uczących ich nauczycieli 

języka angielskiego 

4. Protokół z międzyszkolnego etapu konkursu 

5. Prace pisemne uczestników 

X. Dane osobowe 

1. Uczestnik przystępujący do konkursu podaje swoje dane osobowe i wyraża 

zgodę na ich przetwarzanie przez organizatorów w celach związanych z 

konkursem, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 

XI. Postanowienia końcowe 

1. Udział w konkursie jest bezpłatny 

2. Organizator nie zwraca kosztów podróży na etap międzyszkolny 

3. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją warunków konkursu 

4. Uczestnicy nierespektujący zasad określonych w niniejszym regulaminie 

zostaną wykluczeni z udziału w konkursie. 

5. W sprawach nieuregulowanych regulaminem decyzje podejmują organizatorzy 

konkursu. 

 

 


