
 

 

 

Chwyd „byki” za rogi! 
 

KONKURS „RODZINNE DYKTANDO” 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W GLIWICACH 

 
I edycja – 2018 r. 

Miejsce konkursu: Szkoła Podstawowa nr 5 w Gliwicach, ul. Żwirki i Wigury 85, sala nr 5. 
Termin konkursu: 24 maja 2018 r., o godz. 16.00. 
 

Zawalczcie o tytuł „bezBYKOWEJ RODZINY”  ;-) 

Konkurs „Rodzinne dyktando” adresowany jest do uczniów klas IV-VII i ich rodziców 
(opiekunów). Poprzez nietypową edukacyjno–zabawową formę pisania dyktanda w 
tandemie dorosły – dziecko, pragniemy pokazad, że wspólne zmagania z ortografią polską 
mogą byd doskonałą formą rodzinnej nauki.  

Cele konkursu:  
 uwrażliwienie na poprawnośd pisowni zgodnie z normami ortograficznymi;  
 promocja kultury języka polskiego w formie wielopokoleniowej zabawy edukacyjnej;  
 wskazanie ciekawej alternatywy edukacyjnej dla dzieci;  
 integracja wielopokoleniowa.  

 



Regulamin konkursu:  
1. W konkursie „Rodzinne dyktando” mogą brad udział rodzice ze swoimi dziedmi w wieku 
szkolnym od IV –VII klasy, dopuszcza się również udział innego członka rodziny (np. 
dziadków, rodzeostwo w wieku szkolnym ponadpodstawowym).  
 
2. Chęd udziału w konkursie zgłaszamy do koordynatorki p. Aleksandry Swierczek  do 22 
maja (uczniowie SP5 poprzez dziennik elektroniczny, pozostali chętni na adres email: 
a.swierczek@zsp3.gliwice.pl). 
 
3. Organizator przygotowuje materiały, a uczestnicy konkursu przybory do pisania 
(nieścieralne długopisy z tuszem czarnym lub niebieskim).  
 
4. Uczestnicy muszą wykazad się znajomością zasad pisowni oraz interpunkcji.  
 
5. Czas trwania dyktanda wraz z ogłoszeniem wyników: ok. 1 godziny. 
 
6. Forma przeprowadzenia konkursu:  
a) grupowa: 1 dorosły + 1 dziecko;  
b) dziecko pisze i konsultuje prawidłowośd zapisu z rodzicem (opiekunem).  
 
7. Prace oceniane są punktowo według ustalonych kryteriów:  
a) każdy uczestnik otrzymuje na starcie 100 punktów, 
b) odejmowane są 2 punkty za każdy błąd ortograficzny i 1 punkt za błąd interpunkcyjny.  
c) wygra drużyna, która uzyska największą liczbę punktów. 
 
8. Nagrody ufundowała Rada Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Gliwicach. 
Trzy najlepsze prace zostaną nagrodzone.  
 
Postanowienia końcowe:  
1. Organizator zapewnia dobre i równe dla wszystkich drużyn warunki pisania dyktanda.  
2. W trakcie imprezy uczestnicy nie korzystają z żadnych pomocy naukowych ani 
elektronicznych oraz nie porozumiewają się z nikim na sali spoza własnej drużyny.  
3. Dyktowany tekst nie może byd zapisany drukowanymi literami.  
4. Uczniowie piszą wyraźnie. Ewentualne błędy przekreślają, cały wyraz poprawnie zapisują 
obok lub powyżej tekstu.  
5. Wszelkie nieczytelne lub niejednoznaczne zapisy będą 
interpretowane na niekorzyśd piszących. 
 
Koordynator konkursu: Aleksandra Swierczek 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ ORTOGRAFICZNEJ 

ZABAWY! 


