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                                                                    Rzeszów, dnia 16 marca 2015 roku 

 

 

Szanowni Państwo,                                      

Dyrektorzy Szkół oraz Nauczyciele Filolodzy, 

 

Szkoła Podstawowa nr 23 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 5 serdecznie 

zaprasza uczniów klas V-VI szkół podstawowych z Rzeszowa i okolic  

do wzięcia udziału w IV Międzyszkolnym Dyktandzie Obcojęzycznym  

pod honorowym patronatem Instytutu Filologii Germańskiej UR  

i Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie.  Dla  laureatów  

przewidziano  dyplomy i  nagrody.  

       Prosimy o zapoznanie się z regulaminem, który przesyłamy w załączniku. 

 

Termin składania zgłoszeń do dnia 3 kwietnia 2015 roku. 

 

 

 

 

Organizatorzy konkursu                                                           Dyrekcja
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IV MIĘDZYSZKOLNE DYKTANDO OBCOJĘZYCZNE 

Auf der Suche nach Schätzen von Kinderliteratur 

In quest for the treasures of children’s literature 
 

pod honorowym patronatem 

Instytutu Filologii Germańskiej UR 

oraz 

Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie 

 

Regulamin 

I. ORGANIZATORZY  

Szkoła Podstawowa nr 23 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Rzeszowie 

II PARTNERZY 

Instytut Filologii Germańskiej UR 

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie 

III. CELE KONKURSU: 

 doskonalenie umiejętności językowych w zakresie pisowni  

      w języku niemieckim i w języku angielskim na poziomie A1/A2 wg  Europejskiego      

Systemu Kształcenia Językowego, 

 propagowanie nauki języków obcych, 

 rozwijanie zainteresowań literaturą obcojęzyczną. 

IV. ZASADY ORGANIZACJI DYKTANDA 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas V-VI szkół podstawowych  

z terenu Rzeszowa i okolic. 

2. Uczestnicy będą oceniani w dwóch kategoriach: 

-  język niemiecki, 

-  język angielski. 
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3. Dyktando odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 23 w Rzeszowie w dniu 

27.04.2015 roku o godzinie 9:00. 

4.  Uczniowie zgłaszają chęć udziału w dyktandzie uczącemu ich nauczycielowi języka 

obcego. Nauczyciel wybiera do 6 uczniów (3 w kategorii język niemiecki i 3  

w kategorii język angielski) reprezentujących szkołę podczas dyktanda. 

5. Uczestników dyktanda obowiązuje znajomość zagadnień leksykalno-gramatycznych 

zawartych w podstawie programowej  przedmiotu: język obcy nowożytny dla drugiego 

etapu edukacyjnego, a w szczególności takie umiejętności jak aktywne słuchanie i pisanie 

w zakresie literatury wskazanej w punkcie VII. 

6. Nauczyciele proszeni są o zgłoszenie chęci udziału uczniów w dyktandzie do dnia 3 

kwietnia 2015 r. na załączonym formularzu dostępnym także na stronie 

sp23rzeszow.edupage.org i przesłanie go pocztą elektroniczną na adres internetowy:  

sekretariat@sp23.resman.pl lub tradycyjną: Szkoła Podstawowa nr 23 w Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym nr 5, ul. Bpa Pelczara 3, 35-310 Rzeszów  

lub  faxem:  17 748 25 60 

V.  Komisja konkursowa:  

Nad przebiegiem dyktanda czuwa  komisja w składzie:  

 dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 23 w Zespole Szkolno-Przeszkolnym nr 5  

       w Rzeszowie, 

 p. dr Anna Hanus – pracownik naukowy Uniwersytetu Rzeszowskiego Instytutu FG i p. 

Beata Gorczyńska lektor języka angielskiego z NKJO w Rzeszowie, 

 nauczyciele języków obcych Szkoły Podstawowej nr 23. 

VI.  PRZEBIEG DYKTANDA  

1. Tekst dyktanda będzie tekstem ciągłym zawierającym „luki”, w które będzie należało 

wpisać usłyszany wyraz. Uczniowie usłyszą cały tekst dwa razy. 

2. Podczas pisania dyktanda nie wolno korzystać z  żadnych pomocy naukowych, 

porozumiewać się z innymi uczestnikami, opuszczać sali przed zebraniem  prac, 

korzystać z urządzeń elektronicznych (telefony komórkowe, notesy, laptopy) oraz 

słowników  itp.  

3. Nie używamy korektora. Błąd przekreślamy i powyżej wpisujemy wyraz poprawnie. 

4. Piszemy czarnym lub niebieskim długopisem. 
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5. Dyktowanego tekstu nie wolno pisać „literami drukowanymi”.  

6. Nieczytelny i niejednoznaczny zapis wyrazu i znaku interpunkcyjnego będzie 

rozstrzygany na niekorzyść piszącego.  

7. Za wyraz napisany poprawnie uczestnik dyktanda otrzymuje 1 punkt. Jeśli w wyrazie 

jest błąd – 0 pkt. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów  przez najlepszych  

uczestników  o kolejności decydować będzie liczba błędów popełnionych w  poszcze-

gólnych wyrazach.  

8. Przewiduje się trzech laureatów dyktanda w każdej kategorii oraz wyróżnienia. 

VII.  Postanowienia końcowe  

1. Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni niniejszego regulaminu.  

2. Osoby  łamiące zasady określone w niniejszym regulaminie, bądź zachowujące się 

niewłaściwie zostaną wykluczone z udziału w konkursie.          

3. Organizator zastrzega sobie prawo dysponowania danymi osobowymi uczestników 

konkursu  na cele związane z konkursem.                                      

VIII. Literatura 

Uproszczone teksty baśni:   

W kategorii język angielski: 

1. The Little Red Riding Hood 

2. Hansel and Gretel 

3. Tom Thumb 

W kategorii język niemiecki: 

1.  Die drei kleinen Schweinchen 

2.  Rotkäppchen 

3.  Schneewittchen 

Koordynator w zakresie języka angielskiego: mgr Anna Giermata  

Koordynator w zakresie języka niemieckiego: mgr Aneta Rylska – Juruś 

 

Kontakt e-mail: a.giermata@wp.pl (p. A. Giermata)              

 arjbreslau@op.pl (p.A. Rylska-Juruś) 

 

Rzeszów, dn. 16 marca 2015 r. 
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IV MIĘDZYSZKOLNE DYKTANDO OBCOJĘZYCZNE 
27.04.2015 rok – godz. 9:00 

ZGŁOSZENIE NA KONKURS 
Imię i nazwisko uczestnika w kategorii: język angielski 

1. ………………… 

2. ………………… 

3. ……………….. 

 

Imię i nazwisko uczestnika w kategorii: język niemiecki 

1. ……………….. 

2. ………………. 

3. ……………… 

 

Adres szkoły: 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

 

Imię i nazwisko opiekuna w kategorii język angielski: 

1. ………………… 

2. ………………… 

3. ………………… 

 

Telefon kontaktowy/ adres e-mail: …………………………………… 

 

Imię i nazwisko opiekuna w kategorii język niemiecki: 

1. ………………… 

2. ……………….. 

3. ………………. 

 

Telefon kontaktowy/ adres e-mail: …………………………………… 

 

Zgłoszenie na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 

 

         Data            Podpis 
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