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Regulamin Wielkopolskich Mistrzostw Ortograficznych 

„DYKTANDO O LAUR KANTEGO” 
pod honorowym patronatem 

Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 
i Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego 

 
  
1. Organizatorzy Wielkopolskich Mistrzostw Ortograficznych:  

1.1 III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego w Poznaniu,  

1.2 Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu.  

  

2. Wykaz osób upoważnionych do reprezentowania organizatorów:  

2.1 mgr Katarzyna Kordus - dyrektor III LO im. św. Jana Kantego w Poznaniu,  

2.2 mgr Aleksandra Francuz - nauczycielka języka polskiego III LO im. św. Jana  

Kantego w Poznaniu.  

  

3. Uczestnicy konkursu: uczniowie wielkopolskich szkół ponadgimnazjalnych.  

  

4. Zasady i przebieg konkursu  

4.1 Zgłaszając się do udziału w dyktandzie, uczestnik automatycznie wyraża zgodę na 

przetwarzanie jego danych osobowych do celów organizacyjnych.  

 

4.2 Szkołę reprezentuje czterech uczniów, zwycięzców wyłonionych drogą 

wewnątrzszkolnych eliminacji na podstawie własnej procedury szkolnej. 

 

4.3. Szkolny organizator – nauczyciele odpowiedzialni za przebieg konkursu na etapie  

szkolnym proszeni są o przesłanie informacji  zawierającej imiona i nazwiska czterech  

uczniów, którzy przeszli do II etapu nie później niż 04.03.2015 r. Zgłoszenie odbywa się 

drogą e-mailową pod adres lo3poz@gmail.com 

  

4.4. Lista uczestników zakwalifikowanych do II etapu zostanie zamieszczona na stronie III  

LO oraz przesłana drogą e-mailową na adresy szkół biorących udział w konkursie.  

  



 
         
 
 

 

III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego w Poznaniu 

III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego 
ul. Strzelecka 10                                  tel. (0-61) 852-46-50 
61-845 Poznań           fax. (0-61) 852-68-15 

www.lo3.edu.pl              e-mail: lo3poz@gmail.com         

4.5. II etap (finał konkursu) odbędzie się w III Liceum Ogólnokształcącym im. św. Jana  

Kantego w Poznaniu 12 marca 2015 r. o godz. 10.  

  

4.6. Podczas pisania tekstu dyktanda uczniowie muszą przestrzegać reguł pisania:  

nie wolno im korzystać z żadnych pomocy naukowych, słowników, nie wolno  

porozumiewać się między sobą, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać z  

urządzeń elektronicznych.  

  

4.7. Tekst napisany dużymi, drukowanymi literami zostanie odrzucony i nie będzie brany pod  

uwagę podczas wyłaniania zwycięzcy. Nieczytelny i niejednoznaczny zapis wyrazów, grup  

wyrazowych będzie oceniany na niekorzyść ucznia. Korekty muszą być czytelne i  

jednoznaczne.  

  

4.8. Ocenie podlega poprawność ortograficzna.  

  

4.9. Jeśli podczas finału wystąpią jakiekolwiek wątpliwości interpretacyjne, głos decydujący  

będzie miał przewodniczący jury .  

  

4.10. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 12 marca 2015 r. w auli III LO 

im. św. Jana Kantego w Poznaniu (w godz. od 14.00 do 15.00). 

 

4.11. Teksty dyktand opracowano na podstawie zasad pisowni zawartych w „Wielkim  

słowniku ortograficznym PWN z zasadami pisowni i interpunkcji”, pod red. E. Polańskiego,  

Wydawnictwo Naukowe PWN, wydanie III poprawione i uzupełnione, Warszawa 2010.  

  

5. Nagrody  

5.1. Nagrody książkowe:  

1) za zajęcie pierwszego miejsca - tytuł Mistrza Ortografii w Wielkopolskich Mistrzostwach  

Ortograficznych „Dyktando o Laur Kantego”,  

2) za zajęcie drugiego miejsca,  

3) za zajęcie trzeciego miejsca.  
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5.2. Wyróżnienia w postaci dyplomów zostaną wręczone wszystkim uczestnikom finału  

Wielkopolskich Mistrzostw Ortograficznych „Dyktando o Laur Kantego”.  

 

 


