
REGULAMIN DYKTANDA POWIATOWEGO O TYTUŁ 

,,WIERUSZOWSKIEGO MISTRZA ORTOGRAFII 2021"  

 

ORGANIZATORZY 

1. Organizatorem Dyktanda Powiatowego o tytuł  ,,Wieruszowskiego Mistrza Ortografii 

2021" jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Władysława Reymonta 

w Wieruszowie. 

2. Zadanie jest współfinansowane ze środków Powiatu  Wieruszowskiego. 

 

TERMIN I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA DYKTANDA 

 

1. Dyktando odbędzie się w czytelni Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej 

im. Władysława Reymonta w Wieruszowie. 

2. Termin i godzina rozpoczęcia dyktanda: 25.11.2021 r., godz. 16.30. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

1. Dyktando skierowane jest do osób dorosłych (pełnoletnich) zamieszkałych na terenie 

powiatu wieruszowskiego.  

2. Z udziału w dyktandzie wykluczeni są pracownicy Organizatora oraz osoba 

przygotowująca tekst dyktanda.   

3. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie Organizatorowi wypełnionego formularza 

zgłoszenia wraz ze zgodą na  przetwarzanie  danych i wykorzystanie  wizerunku.  

Formularz  i zgoda są dostępne na stronie internetowej www.mgbp-wieruszow.pl.  

4. Wypełnione formularz wraz ze zgodą można dostarczyć: 

1) osobiście  do  Miejsko-Gminnej  Biblioteki  Publicznej   im.  Władysława  Reymonta 

w Wieruszowie, ul. Klemensa Wierusza 7-9, 98-400 Wieruszów; 

2) pocztą  tradycyjną na adres: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Wieruszowie, 

ul. Klemensa Wierusza 7-9, 98-400 Wieruszów, z dopiskiem na kopercie ,,Dyktando 

Powiatowe 2021"; 

5. W dyktandzie może wziąć udział maksymalnie 20 osób. O udziale decydować będzie 

kolejność zgłoszeń. W przypadku zgłoszeń wysyłanych pocztą tradycyjną decyduje data 

wpływu zgłoszenia do siedziby Organizatora. 

 

JURY 

 

Jury powołane przez Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej  im. Władysława  

Reymonta w Wieruszowie lub osoby przez niego upoważnione, dokonają oceny prac oraz będą 

czuwać nad prawidłowym przebiegiem dyktanda. 

 

PRZEBIEG DYKTANDA I JEGO OCENA 

 

1. Każdy uczestnik przed przystąpieniem do dyktanda wylosuje numer, którym będzie 

posługiwał się do momentu ogłoszenia wyników. Wylosowany numer uczestnik 

http://www.mgbp-wieruszow.pl/


zapisuje na kartce, na której będzie pisane dyktando. Wyniki i informacje o liczbie 

popełnionych błędów przyporządkowane będą do numeru uczestnika. Nagrody 

dla zwycięzców wręczone zostaną uczestnikowi po okazaniu się numerem. 

2. Dyktando pisane będzie na oryginalnych kartkach otrzymanych w dniu dyktanda. 

3. Podczas dyktanda nie wolno korzystać z telefonów komórkowych, smartfonów, 

tabletów, laptopów, pomocy naukowych drukowanych. Nie wolno porozumiewać się 

z innymi uczestnikami, ani opuszczać sali. 

4. Tekst należy pisać czytelnie i przejrzyście, jednak nie wolno stosować liter 

drukowanych. Nieczytelne i niejednoznaczne zapisy będą interpretowane na niekorzyść 

uczestnika. 

5. Poprawki w napisanym  tekście należy nanosić skreślając cały wyraz lub znak 

interpunkcyjny. 

6. Ocenie podlega poprawność ortograficzna zapisanego tekstu, z uwzględnieniem ust. 

9,  oraz będą brane pod uwagę reguły pisowni dotyczące: 

 zapisu głosek i ich połączeń, 

 zapisu wielką i małą literą, 

 zapisu łącznego bądź rozdzielnego, 

 stosowania łącznika. 

7. Przed rozpoczęciem dyktanda tekst zostanie przeczytany w całości. 

8. Kolejne zdania będą odczytywane w całości. Nieuwzględniane będą prośby o powtórne 

przeczytanie tekstu. Każde zdanie dyktowane  będzie tylko jeden raz. 

9. W przypadku osiągnięcia takiej samej liczby punktów, organizatorzy policzą 

w pierwszej kolejności błędy ortograficzne, a w drugiej interpunkcyjne. 

10. W przypadku wątpliwości głos decydujący ma przewodniczący Jury. 

11. Dyktando zostanie sprawdzone po zakończeniu pisania. 

12. Ogłoszenie wyników nastąpi 25.11.2021 r. ok godz. 18.15 (godzina ogłoszenia 

wyników  zależeć będzie od liczby uczestników). 

13. Lista osób nagrodzonych zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora, 

tj.  www.mgbp-wieruszow.pl 

14. Uczestnicy zobowiązują się stosować do obowiązujących w dniu dyktanda 

ogólnokrajowych zasad saniatarno - epidemiologicznych.  

 

NAGRODY 

 

1. Spośród uczestników wyłoniony zostanie Wieruszowski Mistrz Ortografii 2021. 

2. Nagrody: 

I miejsce - tytuł i statuetka Wieruszowskiego Mistrza Ortografii 2021, dyplom 

i nagroda  rzeczowa – bon o wartości 500 zł,  

II miejsce - dyplom i nagroda rzeczowa, 

III miejsce -  dyplom i nagroda rzeczowa. 

http://www.mgbp-wieruszow.pl/


 

 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Udział w dyktandzie jest bezpłatny i dobrowolny. 

2. Organizator nie zwraca uczestnikom kosztów podróży, delegacji ani noclegów. 

3. Wgląd do własnego tekstu dyktanda będzie możliwy po ogłoszeniu wyników do dnia 

30.11.2021 r. w siedzibie Organizatora w godzinach otwarcia biblioteki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


