
I Wewnątrzszkolne Dyktando Ortograficzne Języka Rosyjskiego 

w XLVIII LO im. E. Dembowskiego w Warszawie 
 

październik 2020 

 

REGULAMIN 

 

1) Organizatorzy:  

Organizatorem I Wewnątrzszkolnego Dyktanda Ortograficznego Języka Rosyjskiego jest 

zespół rusycystów XLVIII LO im. E. Dembowskiego w Warszawie w składzie Ilony 

Roszkowskiej oraz Emilii Ślesickiej. 

2) Termin i miejsce:  

Dyktando odbędzie się 22 października (czwartek) 2020r. o godzinie 8.10 (kategoria 

podstawowa) oraz 9.05 (kategoria zaawansowana) w sali nr 201 XLVIII LO im. E. 

Dembowskiego w Warszawie. 

3) Cele Konkursu:  

Zainteresowanie kulturą i językiem rosyjskim oraz pogłębianie wiedzy w tym zakresie.  

4) Zasady uczestnictwa:  

1. I Wewnątrzszkolne Dyktando Języka Rosyjskiego przeznaczone jest dla wszystkich, którzy 

chcą sprawdzić swój poziom znajomości języka rosyjskiego w wersji pisanej.  

2. W dyktandzie udział mogą wziąć osoby, które są Uczniami XLVIII LO im. E. 

Dembowskiego w Warszawie. W konkursie przewidziane są dwie kategorie uczestników: 

osoby uczące się języka rosyjskiego od podstaw oraz osoby z zaawansowaną wiedzą o języku. 

3. Warunkiem wzięcia udziału w dyktandzie jest zgłoszenie uczestnictwa poprzez wpisanie się 

na listę to p. Ilony Roszkowskiej lub p. Emilii Ślesickiej. Można to zrobić drogą elektroniczną 

(Librus) lub osobiście. 

4. Zgłoszenia należy nadsyłać do najbliższego poniedziałku, 19.10.20r.  

5. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych do celów organizacyjnych i marketingowych przez organizatora I 

Wewnątrzszkolnego Dyktanda Języka Rosyjskiego. Uzyskane dane nie będą przekazywane 

innym podmiotom.  

6. Udział w I Wewnątrzszkolnym Dyktandzie Języka Rosyjskiego jest bezpłatny.  

5) Jury:  

1. Nad sprawami organizacyjnymi oraz przebiegiem I Wewnątrzszkolnego Dyktanda Języka 

Rosyjskiego czuwają organizatorzy Konkursu, tj. p. Ilona Roszkowska oraz p. Emilia Ślesicka. 

6) Przebieg Dyktanda:  



1. Dyktando posiada charakter otwarty, mogą do niego przystąpić osoby, które spełniają 

warunki wymienione w pkt. 3) 1-3.  

2. Konkurs polega na napisaniu dyktanda w języku rosyjskim. Zwycięzcą zostaje uczestnik, 

który w swojej kategorii popełni najmniej błędów. W przypadku, gdy więcej niż jedna osoba 

popełni tę samą, najmniejszą liczbę błędów, nastąpi dogrywka przeprowadzona przez jury.  

3. Podczas pisania dyktanda nie wolno:  

- korzystać z żadnych pomocy naukowych (np. słowników); 

- porozumiewać się z innymi uczestnikami; 

- opuszczać sali przed zebraniem prac; 

- korzystać z wszelkich urządzeń elektronicznych (telefony komórkowe, notesy, laptopy).  

4. Tekst dyktanda będzie czytany przez lektora.  

5. Dyktowanego tekstu nie wolno pisać „literami drukowanymi”.  

6. Oceniana jest również interpunkcja.  

7. Uczestnicy dyktanda są zobowiązani do czytelnego zapisu usłyszanego tekstu. Prace 

nieczytelne nie będą podlegać ocenie.  

8. Nieczytelny i niejednoznaczny zapis wyrazu i znaku interpunkcyjnego będzie rozstrzygany 

na niekorzyść piszącego. Ewentualne poprawki i skreślenia muszą być wyraźnie zaznaczone. 

Również w poprawkach nie wolno używać „liter drukowanych”.  

9. Ogłoszenie wyników odbędzie się w przeciągu 2 tygodni od dnia napisania Dyktanda, tj. 

5.11. 2020r., a następnie podane na stronie internetowej.  

10. Organizatorzy nie zwracają prac uczestnikom. Wgląd do własnej pracy konkursowej będzie 

możliwy w dniu konkursu po ogłoszeniu wyników i rozdaniu nagród.  

7) Nagrody:  

1. Nagrody zostaną wręczone po ogłoszeniu wyników.  

2. Zdobywcy pierwszych miejsc otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.  

3. Wśród wszystkich uczestników I Wewnątrzszkolnego Dyktanda Ortograficznego Języka 

Rosyjskiego zostaną rozlosowane nagrody dodatkowe.  

8) Postanowienia końcowe:  

1. Osoby łamiące zasady określone w niniejszym regulaminie zostaną wykluczone z udziału w 

dyktandzie.  

2. Udział w dyktandzie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni niniejszego regulaminu. 


