
Regulamin konkursu „  Fantastyczne dyktando  ”  

1. Konkurs organizowany jest w związku z Dniami Języka Oj-czystego (22-26.02.2021 r.)

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Poznaniu. Tydzień tematyczny odbywa się z uwagi

na obchodzony 21 lutego  Międzynarodowy Dnień Języka Ojczystego.

2. Organizatorem konkursu są nauczycielki polonistki: Sylwia Małecka i Michalina Surma.

3. Konkurs skierowany jest do Uczniów klas 4 -8 ZSP nr 6.

4.  Celem  konkursu  jest  rozwijanie  umiejętności  związanych  z  poprawnością  językową,

interpunkcyjną  i  ortograficzną;  rozwijanie  umiejętności  samodzielnej  pracy  twórczej

i kreatywności u uczniów; zainteresowanie uczniów bogactwem języka ojczystego.

5. Warunki uczestnictwa w konkursie:

a. konkurs rozgrywany jest w kategorii indywidualnej;

b. każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę;

c. prace muszą być wykonane samodzielnie;

d. praca musi być podpisana imieniem, nazwiskiem i klasą uczestnika;

e. prace należy przesłać do 3 marca (środa) 2021 r. w formie pliku tekstowego lub zdjęcia

zapisanej treści dyktanda na adres mailowy Organizatorów: sylwia.malecka1970@gmail.com.

6.  Zadanie  polega  na  uzupełnieniu  dyktanda  napisanego  przez  Stanisława  Lema  w  taki

sposób,  by  powstały  tekst  był  jak  najbardziej  zabawny.  Należy  pamiętać  o  poprawności

językowej, interpunkcyjnej i ortograficznej. 

7.  Prace zostaną ocenione przez komisję konkursową w składzie: Magdalena Ciura, Sylwia

Małecka,  Michalina  Surma,  Agnieszka  Walczak.  Najlepsze  prace  zostaną  nagrodzone

nagrodami  i  opublikowane  na  stronie  internetowej  szkoły.  Każdy  uczestnik  otrzyma

pozytywną wpis do oceny z zachowania. 



Dzień Języka Oj-czystego 2021

Pod koniec lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku Stanisław Lem otrzymał rodzinną misję 
dokształcenia siostrzeńca z ortografii. W takich okolicznościach powstał cykl prześmiesznych,
nonsensownych dyktand.

Z jednego z takich tekstów usunięto pewne wyrazy. Proszę zaproponować uzupełnienie tekstu 
takimi słowami, aby stworzyć zabawną, nonsensowną całość. Wypełnione i podpisane kartki 
proszę odesłać do 3 marca 2021 roku.

Na autorów najzabawniejszych tekstów czekają nagrody.

Palenie w piecu

Paląc w piecu, używa się na podpałkę………………………………………………………… 
Najlepiej pali się ……………………………………………………… Centralne ogrzewanie 
pozwala…………………………………………………, wystarczy bowiem nalać 
na…………………………………………… i strzelić z 
……………………………………………….. do…………………………………………….., 
a płomień …………………………………………………………………. aż miło. Także 
…………………………………………………….ułatwiają rozpałkę, ponieważ 
……………………………………………… mają wysoką temperaturę i podpalają wszystko 
w …………………………………………………………… Słyszałem, że w Indiach 
rozpalano dawniej w piecach …………………………………………………………… Nie 
wydaje mi się to praktyczne. Mam zamiar przeprowadzić się do 
…………………………………………. Ze względu na tamtejsze 
…………………………………………………….., które palenie w piecu czynią zbędnym, co
dla mnie o tyle ważne, że jestem jednym z najwybitniejszych 
………………………………………………………. świata.


