
 

 
DYKTANDO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W II EDYCJI KONKURSU !!! 
 

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE:  
 Konkurs przeznaczony jest dla uczniów kontynuujących naukę języka   

angielskiego w gimnazjach gmin wiejskich z terenu powiatu hrubieszowskiego. 
 Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie się do nauczycieli 

organizujących konkurs do dnia 23 października 2015 r.  

 
II. CELE KONKURSU: 

  Rozbudzenie wśród uczniów zainteresowań językiem angielskim - promowanie   
     nauki języka angielskiego; 

  Podniesienie poziomu umiejętności językowych, szczególnie rozumienia tekstu  
     słuchanego i umiejętności pisania; 

  Doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim; 
  Sprawdzenie znajomości zasad ortograficznych i interpunkcyjnych   

     wykorzystywanych w angielskim tekście pisanym; 
 

II. ORGANIZATOR 
  Organizatorami konkursu są: 

    - nauczyciel języka angielskiego Zespołu Szkół Publicznych im. Papieża Jana   
      Pawła II w Moniatyczach  - Iwona Podgalska-Pańko 

- nauczyciel języka angielskiego Zespołu Szkół w Horodle – Katarzyna Bajerczak 

 
III. ZAKRES PROGRAMOWY 

 Ogólny zakres wiedzy i umiejętności obowiązujący w trakcie konkursu oparty  
jest na podstawie programowej nauczania języków obcych na poziomie szkoły 

gimnazjalnej. 
 Tekst dyktanda udostępniony będzie przez regionalnego reprezentanta 

wydawnictwa Macmillan (w obu etapach). 
 

IV. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU 
 Konkurs polega na napisaniu dyktanda w języku angielskim. Składa się z dwóch 

etapów: I etap - eliminacje,  II etap - finał. Zwycięzcą zostaje ten uczestnik, 
który otrzyma najniższą liczbę punktów, czyli popełni najmniej błędów.  

 Konkurs przeprowadza się w formie pisemnej, polega na poprawnym  napisaniu   
dyktowanego tekstu pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym.  

 Przybliżony czas trwania dyktanda to 30 minut. 

 Tekst dyktanda do czasu rozpoczęcia konkursu stanowi tajemnicę służbową 
nauczycieli i konsultanta z wydawnictwa. 

 Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do przedstawienia pracy w czytelnej formie, 
niepozostawiającej wątpliwości co do zawartości ortograficznej. 

 Wszyscy uczestnicy Konkursu zobowiązani są do samodzielnej pracy 
nad dyktowanym tekstem. 

 
                      

 



 

 
                        I ETAP – ELIMINACJE 

 
Instrukcja  

przeprowadzenia eliminacji: 

 
1. Zgłoszenia do eliminacji prosimy przesyłać pocztą 

elektroniczną na adres iwona.podgalska@gmail.com lub 
kawi6@wp.pl do 23 października 2015 r. Nauczycieli 

odpowiadających za przeprowadzenie eliminacji w swoich 
szkołach prosimy o podanie przy zgłoszeniu adresów 

mailowych, na które ma zostać przesłany tekst dyktanda. 
 2. Nauczyciel reprezentujący szkołę jest odpowiedzialny za prawidłowy   

           przebieg eliminacji w swojej placówce. 
3. Tekst będzie czytany trzy razy: 

    – pierwszy raz – w „normalnym tempie”, w celu zapoznania się z tekstem, 
    – drugi – powoli, w tempie umożliwiającym uczestnikom zapisanie tekstu, 

    – trzeci – tak samo jak pierwszy, w celu dokonania ewentualnych poprawek. 
4. Ocena prac: błąd ortograficzny - 1 punkt, błąd interpunkcyjny- 0,5 punktu. 

    W przypadku takiej samej liczby punktów, wyżej oceniana jest praca z mniejszą   

    liczba błędów ortograficznych. Prace uczniów posiadających opinie o dysortografii  
    lub dysgrafii będą oceniane według powyższych kryteriów. 

5. Nauczyciel przeprowadzający eliminacje nie może udzielać żadnych informacji  
    pomocniczych związanych z tekstem dyktanda. 

6. W trakcie eliminacji uczestnicy nie mogą konsultować między sobą swoich prac. 
7. Po przeprowadzeniu eliminacji prosimy o przesłanie pocztą elektroniczną, na adres 

       iwona.podgalska@gmail.com lub kawi6@wp.pl imiennej listy uczestników, wraz  
    z uzyskaną przez nich liczbą punktów. Lista powinna zostać sporządzoną w formacie   

    Word lub Excel. Z każdej szkoły zostanie wyłonionych 2 uczniów, którzy popełnili    
    najmniejszą ilość błędów. Uczniowie ci wezmą udział w II etapie finałowym.  

8. Termin eliminacji to 6 listopada 2015 roku o godzinie 9.00. 
9. Tekst dyktanda otrzymają Państwo dzień przed eliminacjami tj. 5 listopada 2015 r.  

    na adres poczty elektronicznej podany przy zgłoszeniu. 
 

II ETAP - FINAŁ 

 
1. Finał konkursu odbędzie się w Zespole Szkół w Horodle, ul. Piłsudskiego 58,  

13 listopada 2015 r. o godzinie 9.00. Ogłoszenie wyników nastąpi do godziny 
12.00.  

2. Skład komisji konkursowej będą stanowić nauczyciele organizatorzy  
Iwona Podgalska-Pańko, Katarzyna Bajerczak oraz Magdalena Bazylewicz. 

3. Prace z finału Super Speller zostaną sprawdzone przez organizatorów  
oraz opiekunów uczniów, czyli nauczycieli języka angielskiego z poszczególnych 

szkół.  
4. Uczestnicy konkursu, którzy zajmą trzy czołowe miejsca otrzymają nagrody 

rzeczowe oraz dyplomy. 
 

Życzymy wszystkim uczestnikom naszego konkursu  
bardzo dobrych wyników! 

 

 
Good luck! 
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