
DYKTANDO 2016 
XII  Konkurs o tytuł Małego Mistrza Ortografii Szkół Podstawowych  

Miasta i Gminy Gniew 

 

Organizator:  Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Fabiana Wierzchowskiego w  Gniewie. 

 

Cel imprezy: 

 propagowanie zasad poprawnej polszczyzny wśród uczniów szkół podstawowych Miasta                                   

i Gminy Gniew, 

 sprawdzenie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym wśród uczniów. 

 

REGULAMIN 

 

Zasady uczestnictwa: 

 w konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas III i IV, szkół podstawowych z terenu Miasta                         

i Gminy Gniew ( z każdej klasy maksymalnie 3 reprezentantów)  

 Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zgłoszenie uczestnictwa w Powiatowej                          

i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. ks. Fabiana Wierzchowskiego, Plac Grunwaldzki 16/17, tel. 

535 25 62 wew. 21 do 28.01.2016. 

Jury: 

Nad przebiegiem konkursu czuwa jury powołane przez organizatora. 

 

Przebieg konkursu: 

1. Konkurs składa się z dwóch etapów: 

 eliminacji wewnątrzszkolnych 

 finału –03.02.2016 roku o godz. 10.00 w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej                                           

im. ks. Fabiana Wierzchowskiego w Gniewie 

2. Eliminacje odbędą się w każdej szkole z osobna. Każda szkoła wytypuje przedstawicieli do finału 

konkursu. 

3. Podczas pisania nie wolno: 

  korzystać z żadnych pomocy naukowych, 

  porozumiewać się z innymi uczestnikami, 

  opuszczać sali przed zebraniem prac. 

4. Prace oceniane są przez jury konkursu. 

5. Finaliści piszą tekst dyktanda 03.02.2016 roku w „Sali Wystawowej”  Powiatowej i Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Gniewie.  Osoba, która popełni najmniejszą liczbę błędów otrzyma tytuł   Mistrza 

Ortografii Szkół Podstawowych Miasta i Gminy Gniew. 

6. W przypadku, gdy dwie lub więcej osób popełni taka sama liczbę błędów, nastąpi  dogrywka polegająca 

na zadawaniu przez jury pytań dotyczących zasad ortografii. Nagrody przyznane przez sponsorów i jury 

konkursu zostaną wręczone podczas finału. 

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie! 

 



 
 

DYKTANDO 2016 
 

XII  Konkurs o tytuł Mistrza Ortografii Szkół Podstawowych Miasta i Gminy Gniew 

 

Organizator:  Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Fabiana Wierzchowskiego w Gniewie 

 

Cel imprezy: 

 propagowanie zasad poprawnej polszczyzny wśród uczniów szkół podstawowych                        

Miasta i Gminy Gniew, 

 sprawdzenie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym wśród uczniów. 

 

REGULAMIN 

Zasady uczestnictwa: 

 w konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas V i VI szkół podstawowych z terenu Miasta                     

i Gminy Gniew ( z każdej klasy maksymalnie 3 reprezentantów)  

 Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zgłoszenie uczestnictwa w Powiatowej i Miejskiej 

Bibliotece Publicznej im. ks. Fabiana Wierzchowskiego, Plac Grunwaldzki 16/17, tel. 535 25 62 

wew. 21 do 28.01.2016. 

Jury: 

Nad przebiegiem konkursu czuwa jury powołane przez organizatora. 

 

Przebieg konkursu: 

1. Konkurs składa się z dwóch etapów: 

 eliminacji wewnątrzszkolnych  

 finału – 03.02.2016 roku o godz. 10.30 w Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. Fabiana 

Wierzchowskiego w Gniewie 

2. Eliminacje odbędą się w każdej szkole z osobna. Każda szkoła wytypuje przedstawicieli do finału 

konkursu. 

3. Podczas pisania nie wolno: 

 korzystać z żadnych pomocy naukowych, 

 porozumiewać się z innymi uczestnikami, 

 opuszczać sali przed zebraniem prac. 

4. Prace oceniane są przez jury konkursu. 

5. Finaliści piszą tekst dyktanda 03.02.2016 roku w „Sali Wystawowej”                                                   

Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gniewie. Osoba, która popełni najmniejszą liczbę 

błędów, otrzyma tytuł  Mistrza Ortografii Szkół Podstawowych Miasta i Gminy Gniew. 

6. W przypadku, gdy dwie lub więcej osób popełni taka sama liczbę błędów, nastąpi  dogrywka polegająca 

na zadawaniu przez jury pytań dotyczących zasad ortografii. Nagrody przyznane przez sponsorów i jury 

konkursu zostaną wręczone podczas finału.                                                                                 

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie! 

 

 

 



 

DYKTANDO 2016 
 

XII Gniewska Klasówka Ortograficzna o tytuł Mistrza Ortografii Ziemi Gniewskiej 

 

Organizator: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Fabiana Wierzchowskiego w Gniewie. 

 

Data i miejsce: 03.02.2016 o godz. 16.00 w „Sali Wystawowej” Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 

im. ks. Fabiana Wierzchowskiego w Gniewie. 

 

Cel imprezy: 

 propagowanie zasad poprawnej polszczyzny wśród mieszkańców  Miasta i Gminy Gniew, 

 sprawdzenie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym wśród mieszkańców. 

 

REGULAMIN 

 

Zasady uczestnictwa: 

1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zgłoszenie uczestnictwa w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece 

Publicznej im. ks. Fabiana Wierzchowskiego, Plac Grunwaldzki 16/17, tel. 535 25 62 wew. 21 do 28.01.2016. 

2. W konkursie mogą uczestniczyć osoby, które: 

 ukończyły 13. rok życia, 

 nie studiują ani nie są absolwentami filologii polskiej. 

 

Jury: 

     Nad przebiegiem konkursu czuwa jury. 

Przebieg konkursu: 

      1. Uczestnicy konkursu piszą przygotowany przez organizatorów tekst dyktanda. 

2. Podczas pisania nie wolno: 

 korzystać z żadnych pomocy naukowych, 

 porozumiewać się z innymi uczestnikami, 

 opuszczać sali przed zebraniem prac. 

3. Prace oceniane są przez jury konkursu. 

4. Osoba, która popełni najmniejszą liczbę błędów otrzyma tytuł Mistrza Ortografii Ziemi Gniewskiej.  

 

W przypadku, gdy dwie lub więcej osób popełni taka sama liczbę błędów, nastąpi dogrywka polegająca na 

zadawaniu przez jury pytań dotyczących zasad ortografii. 

 

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie! 

                               

 


