Regulamin
III Ogólnokrajowego Dyktanda Polonijnego 2014
ORGANIZATORZY:
•
•
•
•

Stowarzyszenie Kulturalne Polonia Nova
Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Budapeszcie
Samorząd Narodowości Polskiej II dz. Budapesztu
Samorząd Narodowości Polskiej w Pécs

CELE DYKTANDA:
• Krzewienie i promowanie poprawnej polszczyzny wśród Polonii węgierskiej,
• Rozbudzanie motywacji do pogłębiania wiedzy i umiejętności ortograficznych,
• Promocja języka polskiego wśród osób znających język polski jako obcy,
a nieposiadających polskiego pochodzenia.
Termin i miejsce dyktanda:
• ELTE, Muzeum krt. 4A, budynek A
• 26 kwietnia 2014 r. godz. 14.00
ZASADY UCZESTNICTWA:
•
•

W Dyktandzie 2014 mogą uczestniczyć osoby powyżej 13 roku życia.
Warunkiem uczestnictwa jest zarejestrowanie się w dniu 26 kwietnia w godzinach
13.30 -14.00 w miejscu przeprowadzenia Dyktanda.
• Uczestnik, przystępując do konkursu i podając swoje dane osobowe, wyraża zgodę na ich
przetwarzanie przez Organizatorów Dyktanda w celu dokumentacji konkursu.
• Każdy z uczestników konkursu wyraża zgodę na bezpłatne zarejestrowanie w czasie
konkursu, utrwalenie na nośnikach audiowizualnych jego wizerunku w materiałach
wydawanych i rozpowszechnianych publicznie i niepublicznie, w każdej formie i technice
służące pośrednio lub bezpośrednio promocji konkursu.
• Rywalizacja będzie przebiegać w dwóch kategoriach:
- polonijnej,
- dla osób nieposiadających polskiego pochodzenia.
• W konkursie nie mogą uczestniczyć absolwenci filologii polskiej polskich uczelni z tytułem
magistra bądź licencjata, a także pracownicy naukowi z tego zakresu. (Osoby takie, jeśli
chciałyby jednak sprawdzić samego siebie, mogą pisać dyktando jedynie poza konkursem).
PRZEBIEG DYKTANDA i OGŁOSZENIE WYNIKÓW:
Godz. 14:00 – dyktando (dwukrotne odczytanie tekstu);
po napisaniu dyktanda dla jego uczestników wykład wygłosi dr Jacek Wasilewski.
•

•

Zapis tekstu Dyktanda będzie anonimowy: w momencie rejestracji każdy z uczestników
wylosuje dla siebie kod liczbowy. Po zakończeniu dyktanda odda napisany tekst w zamkniętej
kopercie, opatrzonej tym kodem. Po ustaleniu wyników Dyktanda jedynie nagrodzeni
uczestnicy będą proszeni o ujawnienie swoich danych.
Podczas pisania tekstu dyktanda uczestnicy muszą przestrzegać następujących zasad:
1. Piszący dyktando nie może korzystać z żadnych pomocy naukowych (książkowych,

•
•

•

•
•
•
•

elektronicznych bądź z wiedzy innych osób).
2. Wszyscy uczestnicy konkursu muszą pozostać na swoim miejscu do końca przewidzianego
przez komisję czasu pisania Dyktanda.
3. Piszący dyktando nie mogą używać pisma drukowanego.
4. Uczestnicy, którzy złamią wymienione zasady, będą wykluczeni z dalszego udziału w
konkursie przez osoby czuwające nad prawidłowym przebiegiem konkursu.
5. Nieczytelny i niejednoznaczny zapis wyrazu i znaku interpunkcyjnego będzie rozstrzygany
na niekorzyść piszącego. Ewentualne poprawki i skreślenia muszą być wyraźnie
zaznaczone. W poprawkach także nie wolno używać liter drukowanych.
W swojej ocenie komisja będzie brała pod uwagę liczbę popełnionych błędów (ortograficznych
i interpunkcyjnych).
Odznaczenie Złotej Gżegżółki. Polonijne Dyktando I miejsce oraz odznaczenie Złotej
Gżegżółki. Przyjaciel Języka Polskiego I miejsce przyznane zostanie uczestnikom, którzy
popełnią najmniej błędów.
Odznaczenie Złotej Gżegżółki (zajęcie I miejsca) w każdej z dwóch kategorii może otrzymać
tylko jedna osoba. W przypadku, gdy więcej niż jedna osoba napisze dyktando w równym
stopniu poprawnie (napisze dyktando bezbłędnie lub popełni tę samą ilość błędów) komisja
przewiduje możliwość przeprowadzenia dogrywki w dniu następnym, przed uroczystym
ogłoszeniem wyników w siedzibie Polonia Nova.
Przyznane zostaną także nagrody za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca.
Wgląd do własnej pracy będzie możliwy w terminie późniejszym, podanym przez
organizatorów po całkowitym zakończeniu konkursu.
Opublikowanie wyników z numerami kodów nastąpi 27 kwietnia 2014 roku do godz. 10:00
na stronie www.polonianova.hu .
Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie odznaczeń laureatom nastąpi 27 kwietnia 2014
r. o godz. 16.00 w siedzibie Polonia Nova (Budapeszt V, Jókai tér 1/2)

ZASADY OCENY PRAC KONKURSOWYCH:
Tekst ortograficzny ocenia komisja złożona z nauczycieli Szkolnego Punktu Konsultacyjnego,
wykładowców ELTE i pracowników IP.
Komisja konkursowa ocenia poprawność ortograficzną dyktanda według zasad w dużej mierze
opartych na kryteriach przyjętych przez Radę Języka Polskiego (kryteria Zespołu Dydaktycznego
RJP są dostępne na stronie Rady Języka Polskiego: www.rjp.pan.pl).
Za błędy popełnione podczas pisania komisja odejmuje punkty od określonej maksymalnej liczby
punktów wg zasady:
• błąd I stopnia - 1 pkt.;
• błąd II stopnia - 1/2 pkt.;
• dwa błędy interpunkcyjne mają wartość jednego błędu II stopnia.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
•
•
•

Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni postanowień niniejszego
Regulaminu.
Realizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Ewentualne
zmiany Regulaminu będą ogłaszane w dniu Dyktanda.
Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga komisja Dyktanda.

