
LISTEN & WRITE  

SZKOLNE DYKTANDO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO   

Regulamin 

 

1. Założenia ogólne 

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta 

w Łukowie. Pomysłodawcą konkursu na etapie szkolnym oraz jego koordynatorem jest 

nauczyciel języka angielskiego – Wioletta Tomaszewska-Peryt. Konkurs przeznaczony 

jest dla uczniów klas I-III Zespołu Szkół nr 3 w Łukowie. Warunkiem uczestnictwa 

jest zgłoszenie się do organizatora osobiście lub przez dziennik elektroniczny w 

terminie - do 27 maja 2022 r. 

O terminie przeprowadzenia konkursu uczestnicy zostaną poinformowani  

z odpowiednim wyprzedzeniem. Uczniowie piszą dyktando podczas spotkania  

w wyznaczonej sali lekcyjnej w Zespole Szkół nr 3 w Łukowie.  

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w ciągu dwóch tygodni od daty jego 

przeprowadzenia na stronie internetowej i FB szkoły. 

Nagrody:  

1. Laureaci Konkursu, tj. trzy pierwsze miejsca otrzymują dyplomy oraz nagrody 

książkowe bądź inne nagrody rzeczowe. 

2. Rozdanie nagród nastąpi w ciągu miesiąca od przeprowadzenia konkursu.  

 

2. Cele konkursu:  

• Promowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za proces samodzielnego 

uczenia się i rozwijania umiejętności językowych. 

• Doskonalenie kompetencji językowych (rozumienie ze słuchu, pisanie  

i rozumienie tekstów pisanych, poszerzanie zakresu słownictwa). 

• Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego. 

• Rozwijanie uzdolnień uczniów.  

 

3. Zasady i przebieg konkursu  

Konkurs polega na bezbłędnym napisaniu dyktanda w języku angielskim. 

Zwycięzcą konkursu zostaje uczestnik, który zapisał bezbłędnie usłyszany tekst.  

W przypadku braku bezbłędnych prac, laureatem zostaje uczestnik, którego praca 

zawiera najmniejszą liczbę błędów.  

Nagrodzeni zostają laureaci pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca.  

Nie przewiduje się dodatkowego postępowania konkursowego dla uczestników, którzy 

w wyznaczonym terminie nie przystąpią do danego etapu konkursu.  

 

PRZEBIEG DYKTANDA 

- Wysłuchanie całego tekstu, bez przerw, w normalnym tempie.  

- Ponowne wysłuchanie tekstu ze stosownymi przerwami , w wolnym tempie.  

W trakcie słuchania uczniowie zapisują dyktowane fragmenty zadań.  

- Ponowne wysłuchanie całego tekstu, bez przerw, w normalnym tempie (sprawdzenie 



pisowni, ewentualna korekta)  

 

Uczestnicy konkursu zobowiązani są do czytelnego i starannego zapisu. Ewentualne 

błędy powinny być poprawione czytelnie (błędny wyraz przekreślony i napisany jeszcze 

raz wyraźnie). Wszelkie wątpliwości dotyczące zapisu będą traktowane przez komisję 

jako błąd.  

 

Podczas pisania dyktanda nie wolno:  

- korzystać z żadnych pomocy naukowych  

- porozumiewać się z innymi uczestnikami  

- korzystać z wszelkich urządzeń elektronicznych  

- pisać dyktowanego tekstu w sposób nieczytelny i niezrozumiały.  

 

 Zasady oceniania:  

1. Dyktando ocenia nauczyciel języka angielskiego organizujący konkurs. 

2. Ocenie podlegają błędy ortograficzne. Błędy interpunkcyjne nie będą brane pod 

uwagę.  

3. Nieczytelny bądź niejednoznaczny zapis wyrazu będzie rozstrzygany  

na niekorzyść piszącego.  

4. Przyznaje się 1 punkt za każde poprawnie napisane słowo. Liczby i daty 

uczniowie zapisują pisemnie.  

5. Jeżeli kilka prac zdobędzie tę samą liczbę punktów wówczas organizator 

zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dogrywki w celu wyłonienia jednej 

osoby. O formie dogrywki zadecyduje Komisja konkursowa.  

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

ani żadna reklamacja.  

  

 Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie JURY powołane przez 

 Dyrekcję Szkoły.  

 Z przebiegu konkursu zostanie sporządzony protokół. 

 

Wioletta Tomaszewska-Peryt 

 


