
                            
 

 

 

 

Międzyszkolne dyktando w języku obcym dla uczniów II etapu edukacyjnego  

 

I   WSTĘP 

Międzyszkolne dyktando w języku obcym jest przedsięwzięciem skierowanym do uczniów II etapu 

edukacyjnego i nauczycieli języków obcych z rejonu działania MSCDN Wydział w Siedlcach: 

miasto Siedlce oraz powiaty: garwoliński, łosicki, siedlecki, sokołowski, węgrowski.  

Odbywa się w formule konkursowej i tym samym zapewni uczestnikom sprawdzenie poziomu 

umiejętności językowych w rywalizacji z rówieśnikami.  

 

II   ORGANIZATORZY 

• Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Siedlcach,  

• Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Siedlcach,  

• Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego,  

• Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego 

w Siedlcach, 

• Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego Oddział Siedlce, 

• Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wykładowców Języka Rosyjskiego. 

 

III   CELE  

• Pobudzenie zainteresowania uczniów językami obcymi. 

• Wzrost umiejętności językowych uczniów, w szczególności podniesienie poziomu 

kompetencji w zakresie pisowni w języku obcym. 

• Rozwijanie uzdolnień uczniów. 

 

IV   OGÓLNE WARUNKI MERYTORYCZNE I ORGANIZACYJNE 

1. Dyktando obejmuje trzy języki obce: angielski, niemiecki i rosyjski. Dla każdego języka 

dyktando przeprowadzane jest oddzielnie. 

2. W dyktandzie nie mogą wziąć udziału użytkownicy języka rodzimego. 

3. Poziom trudności dyktanda to B1 z języka angielskiego, a z języka niemieckiego i rosyjskiego – 

A2. 

 



                            
 

 

 

 

4. Tematem przewodnim dyktanda ze wszystkich języków w edycji 2022 – 2023 jest 

podróżowanie i turystyka. 

5. W zakresie języka angielskiego temat przewodni obejmuje środki transportu i korzystanie  

z nich, orientację w terenie, bazę noclegową, wycieczki, zwiedzanie. 

6. W zakresie języków niemieckiego i rosyjskiego temat przewodni ograniczony jest do środków 

transportu i korzystania z nich, orientacji w terenie oraz zwiedzania. 

7. W ramach danego języka, uczniowie niezależnie od klasy, piszą takie samo dyktando. 

8. Przedsięwzięcie składa się z dwóch etapów: 

8.1. Etap szkolny – szkoła przystępująca do udziału w konkursie przeprowadza we własnym 

zakresie eliminacje wewnętrzne i przesyła organizatorom konkursu dane uczniów  

w zakresie każdego języka, który zakwalifikowali się do etapu finałowego.  

8.2. Etap finałowy – każda szkoła może być reprezentowana maksymalnie przez 6 uczniów - 

po dwóch z każdego języka. Są to uczniowie wyłonieni w eliminacjach szkolnych.  

W przypadku losowej nieobecności ucznia może go zastąpić kolejna osoba z etapu 

szkolnego. 

 

V   HARMONOGRAM 

1. Ogłoszenie Dyktanda nastąpi 3 listopada 2022 r. Informacja zostanie przesłana  

do wszystkich szkół z rejonu działania MSCDN Wydział w Siedlcach pocztą elektroniczną 

oraz opublikowana na stronach organizatorów. 

2. Szkoły biorące udział w Dyktandzie przeprowadzają etap szkolny i przesyłają drogą 

mailową na adres dyktandojo@gmail.com do 20 stycznia 2023 r. karty zgłoszenia  

z danymi uczniów, którzy będą reprezentować szkołę w eliminacjach finałowych. 

(Załącznik nr 1 – oddzielnie dla każdego ucznia).  

3. Wraz z kartą zgłoszenia wymagane jest przesłanie zgody rodziców/opiekunów prawnych 

uczestników etapu finałowego dyktanda na udział oraz przetwarzanie danych osobowych 

dla potrzeb niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. (Załącznik nr 2). 

4. Etap finałowy dyktanda odbędzie się  1 marca 2023 r. w siedzibie MSCDN Wydział  

w Siedlcach, ul. Asłanowicza 2.   

4.1. Najpierw zostanie przeprowadzone dyktando w języku angielskim, a następnie 

symultanicznie w jednej sali dyktando w języku niemieckim, a w drugiej dyktando  

w języku rosyjskim. 
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5. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie dyplomów i nagród nastąpi w tym samym dniu. 

6. Oczekiwanie na rozstrzygnięcie konkursu uatrakcyjnią wykłady i/lub warsztaty językowe. 

7. Informacja o wynikach dyktanda zostanie opublikowana na stronie MSCDN Wydział  

w Siedlcach. 

 

VI   ZASADY SZCZEGÓŁOWE 

1. Uczestnicy eliminacji szkolnych piszą dyktando przygotowane przez nauczycieli szkól,  

do których uczęszczają. 

2. Uczestnicy etapu finałowego piszą dyktando przygotowane przez ekspertów wytypowanych 

przez organizatorów konkursu.  

3. Tekst dyktanda zostanie czterokrotnie odczytany przez lektora, który zaprezentuje tekst 

jeden raz powoli w całości, drugi raz z podziałem na części zdań, trzeci raz z podziałem  

na zdania i czwarty raz w całości. 

4. Tekst dyktanda będzie zawierał 130 – 150 słów w przypadku języka angielskiego, zaś  

w przypadku języków rosyjskiego i niemieckiego 100 – 120 słów. 

5. Liczby i daty uczniowie zapisują pisemnie. 

6. Podczas pisania dyktanda nie wolno korzystać z żadnych pomocy dydaktycznych,  

ani porozumiewać się z innymi osobami. 

7. Nie dopuszcza się pisania tekstu ołówkiem, nie wolno używać korektora, w przypadku 

poprawy, błędny wyraz należy przekreślić i zapisać poprawnie powyżej. 

8. Nie wolno pisać drukowanymi literami. 

9. Prace będą kodowane. 

10. Sprawdzenia prac dokona komisja konkursowa właściwa dla każdego języka powołana 

przez Kierownika MSCDN Wydział w Siedlcach.  

 

VII   KRYTERIA I SPOSÓB OCENY 

1. Prace będą ocenione pod kątem poprawności ortograficznej, interpunkcyjnej oraz pełności 

tekstu.  

2. Nieczytelny bądź niejednoznaczny zapis wyrazu będzie rozstrzygany na niekorzyść 

piszącego.  

3. Liczba punktów wyjściowych stanowi 100. Za każdy błąd odejmowany jest 1 punkt. 

4. Prace z najmniejszą liczbą błędów pozwolą piszącym na uzyskanie tytułów: 



                            
 

 

 

1) Mistrza Pisowni Angielskiej, Wicemistrza Pisowni Angielskiej, Drugiego 

Wicemistrza Pisowni Angielskiej, 

2) Mistrza Pisowni Niemieckiej, Wicemistrza Pisowni Niemieckiej, Drugiego 

Wicemistrza Pisowni Niemieckiej, 

3) Mistrza Pisowni Rosyjskiej, Wicemistrza Pisowni Rosyjskiej, Drugiego 

Wicemistrza Pisowni Rosyjskiej. 

5. Jeżeli kilku uczestników zdobędzie tę samą liczbę punktów, organizator zastrzega sobie 

prawo do przeprowadzenia dogrywki w celu wyłonienia zwycięzcy.  

6. W przypadku słabych wyników oraz znaczącej różnicy pomiędzy uczniami, którzy uzyskali 

najlepsze wyniki w danym języku Komisja ma prawo nie przyznać ww. tytułów.  

7. Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

 

VIII   ZAŚWIADCZENIA I NAGRODY 

1. Wszyscy uczniowie, którzy wezmą udział w Dyktandzie otrzymają potwierdzenie 

uczestnictwa. 

2. Wszyscy nauczyciele, którzy zgłoszą uczniów do udziału, otrzymają pisemne 

podziękowanie. 

3. Uczniowie, którzy uzyskają najwyższe wyniki, otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 

4. Nauczyciele, których uczniowie uzyskają najwyższe wyniki otrzymają dyplomy. 

 

IX   POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Udział w dyktandzie jest dobrowolny, a przystąpienie do niego jest równoznaczne  

z przyjęciem w pełni postanowień niniejszego regulaminu. 

2. Za przebieg etapu szkolnego odpowiadają nauczyciele, którzy zgłoszą uczniów do udziału  

w dyktandzie. 

3. Siedzibą komisji organizacyjnej jest  MSCDN Wydział w Siedlcach, ul. Asłanowicza 2. 

Kontakt: iwona.moczydlowska@mscdn.edu.pl, tel. 692526891. 
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