
R E G U L A M I N 

1. KONKURS SKIEROWANY jest do szkół 
podstawowych i placówek z terenu powiatu 
chrzanowskiego. 

2. CELE KONKURSU: 

 Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych. 

 Pogłębianie wiedzy z zakresu literatury 
anglojęzycznej i germańskiej. 

 Doskonalenie umiejętności poprawnego 
pisania w języku obcym. 

 Motywowanie uczniów do nauki języków. 

 Integracja środowiska nauczycieli języków 
obcych. 

 Dzielenie się wiedzą. 
 

3. WARUNEK UCZESTNICTWA: 
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest 
przesłanie wypełnionego zgłoszenia konkursowego 
(zgłoszenie wypełniamy dla każdego uczestnika 
oddzielnie) wraz z załączonymi zgodami  
i klauzulami mailem na adres: 
dyktandopowiatowe@gmail.com 
w terminie do 27 marca 2023 

 
Dokumenty: karta zgłoszenia, regulamin oraz dwie 
zgody na przetwarzanie danych wraz z klauzulami 
do pobrania ze strony internetowej: 
http://sp4trzebinia.superszkolna.pl w zakładce po 
prawej stronie „Konkursy w naszej szkole’ 
następnie „Powiatowe Dyktando w J.Obcym” lub 
ze strony http://pmdk-trzebinia.pl 

Osoba do kontaktu: Pani mgr Katarzyna Micał- 
Pachlewska Tel. (32) 612-13-20. 

 
Dyktando język angielski 
Każda szkoła może zgłosić jednego uczestnika na 
dyktando z języka angielskiego obejmującego 
klasy IV-VI i jednego uczestnika na dyktando 

obejmującego klasy VII-VIII. Łącznie 2 uczestników 
po jednym na każdą kategorię wiekową. 

Dyktando język niemiecki: 
Każda szkoła może zgłosić dwóch uczestników na 
dyktando z języka niemieckiego obejmującego 
klasy IV-VI i dwóch uczestników na dyktando 
obejmującego klasy VII-VIII. Łącznie 4 uczestników 
po dwóch na każdą kategorię wiekową. 

 

4. ZAKRES, KRYTERIA: 
Zadanie konkursowe polega na prawidłowym 
zapisaniu tekstu odczytywanego przez nauczyciela 
danego języka lub native speakera. Tekst jest 
dyktowany z użyciem mikrofonu zdanie po zdaniu 
przy zachowaniu odpowiedniego czasu 
potrzebnego na zapisanie. Po zakończeniu, całość 
dyktanda jest dodatkowo odczytywana w całości. 
Klasy IV-VI piszą krótsze dyktando niż klasy VII-VIII. 
Wszyscy rozpoczynają pisać o jednej godzinie. 
Każdy uczestnik musi dysponować dwoma 
długopisami w czarnym kolorze. Nie dopuszczalne 
jest pisanie dyktanda ołówkiem lub długopisem 
„wymazywalnym”. W razie pomyłki uczestnik 
skreśla wybrany wyraz i zapisuje go obok jeszcze 
raz poprawnie. 

 

5. TEMATYKA KONKURSU: 
Język angielski: Charles Dickens „Christmas Carol” 
Zakres: rozdział 1 (Stave One) 
Język niemiecki: Charles Dickens „Der 
Weihnachtsabend” Zakres rozdział: 1 (Erstes 
Kapitel) 
Książki w pdf do pobrania ze strony internetowej: 
http://sp4trzebinia.superszkolna.pl  w  zakładce: 
„Konkursy w naszej szkole” następnie „Powiatowe 
Dyktando w J. Obcym”. Pliki znajdują się po 
prawej stronie. 

 
6. PRZEBIEG KONKURSU: 
Konkurs składa się z dwóch etapów: 
Etap I eliminacje przeprowadza każda szkoła we 

własnym zakresie wyłaniając laureatów na 
podstawie dowolnego dyktanda próbnego. Etap II 
odbywa się w Szkole Podstawowej nr 4 w Trzebini 
dnia 3 kwietnia 2023 Przystępują do niego laureaci 
pierwszego etapu. Komisja konkursowa pod uwagę 
weźmie następujące kryteria: 

 Poprawność gramatyczną i ortograficzną 
zapisu dyktowanych słów. 

 Interpunkcję. 
 Jakość wizualną zapisanego tekstu 

(staranny estetyczny zapis). 
W celu przyspieszenia prac jury do sprawdzania 
dyktanda zapraszamy także nauczycieli przybyłych 
na konkurs. 

7. ZWYCIĘZCY I NAGRODY 
Organizator przyznaje nagrody za pierwsze drugie i 
trzecie miejsce. Są to nagrody rzeczowe związane z 
nauką języka angielskiego i niemieckiego oraz 
dyplomy. Pozostali uczestnicy otrzymują dyplomy 
za udział w konkursie. Rozdanie nagród i dyplomów 
odbywa się w tym samym dniu i miejscu zaraz po 
sprawdzeniu prac. 

8. HARMONOGRAM: 
Data: 3 kwietnia (poniedziałek) 
Miejsce konkursu: Szkoła Podstawowa nr 4 im. 
Orła Białego w Trzebini, ul. Styczniowa 47. Tel: (32) 
612-13-20 
Start: godz: 8:50 (zaczynają wszystkie klasy IV-VIII) 

Wyniki i nagrody około godz. 11:30-12:00 

Prosimy o przybycie około 20 minut wcześniej w 
celu weryfikacji danych. 
Zaplanowano poczęstunek w trakcie oczekiwania 
na wyniki. 

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do 
przesunięcia godziny rozpoczęcia konkursu lub 
jego zakończenia w czasie nie większym niż 20 
minut z przyczyn losowych, które mogą mieć 

miejsce a są niezależne od organizatorów. 
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