
REGULAMIN 
VIII Ogólnouczelnianego Dyktanda  

o tytuł Mistrza Ortografii Uniwersytetu Pedagogicznego  
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 

 
§ 1 

W VIII Ogólnouczelnianym Dyktandzie o tytuł Mistrza Ortografii Uniwersytetu Pe-
dagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, które odbędzie się 24 maja 2018 
r. o godz. 17, mogą wziąć udział wyłącznie  studentki i studenci studiów stacjonarnych i 
niestacjonarnych i doktoranckich UP oraz pracownicy naukowi i administracyjni zatrudnieni 
w UP (obowiązują ważne legitymacje studenckie, doktoranckie i pracownicze). 

 
§ 2 

W VIII Ogólnouczelnianym Dyktandzie o tytuł Mistrza Ortografii Uniwersytetu Pe-
dagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie nie mogą startować mistrzowie z 
lat poprzednich. 

 
§ 3 

Żeby wziąć udział w VIII Ogólnouczelnianym Dyktandzie o tytuł Mistrza Ortografii 
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, należy się wpi-
sać na listę uczestników, wysyłając zgłoszenie drogą elektroniczną pod adresem: 

 
dyktandoup2018@gmail.com 

 
Termin składania zgłoszeń upływa 23 maja 2018 r. (środa). W uzasadnionych przy-

padkach dopuszczone zostaną do udziału w Dyktandzie osoby, które zgłoszą się po tym ter-
minie  (i uzasadnią powody zwłoki). 

 
§ 4 

Miejscem przeprowadzenia VIII Ogólnouczelnianego Dyktanda o tytuł Mistrza Orto-
grafii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie jest Uni-
wersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, aula A1 (nowy budynek). 

 
§ 5 

Stroną organizacyjną przeprowadzenia VIII Ogólnouczelnianego Dyktanda o tytuł Mi-
strza Ortografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej  
w Krakowie jest Instytut Filologii Polskiej UP, a osobą odpowiedzialną dr Maciej Malinow-
ski (Katedra Lingwistyki Kulturowej i Komunikacji Społecznej). 

 
§ 6 

Ocenie podlegać będzie zarówno poprawność ortograficzna, jak i interpunkcyjna. Je-
żeli zwycięzca nie zostanie wyłoniony na podstawie napisanych dyktand (ze względu na kilka 
prac bezbłędnych lub prac z tą samą liczbą błędów), organizatorzy zastrzegają sobie prawo do 
przeprowadzenia dogrywki. 

§ 7 
Podczas pisania uczestnikom nie wolno:  
a) korzystać z żadnych pomocy naukowych i innych materiałów drukowanych;  
b) porozumiewać się między sobą, opuszczać sali przed zebraniem prac;  
c) korzystać z wszelkich urządzeń elektronicznych (telefony komórkowe, tablety, 

laptopy itp.) 



d) pisać drukowanymi literami. 
 

§ 8 
Przed rozpoczęciem VIII Dyktanda tekst zostanie przeczytany w całości. W czasie 

dyktowania kolejne zdania tekstu będą odczytywane w całości. Każde zdanie tekstu podyk-
towane zostanie wyłącznie jeden raz. Nieuwzględniane będą prośby o ponowne powtórzenia 
tekstu.  

Poprawki w napisanym tekście należy nanosić, skreślając cały wyraz (lub znak inter-
punkcyjny) z błędnym zapisem, a wersję poprawną napisać powyżej skreślonego wyrazu. 
Inne poprawki i korekty nie będą uwzględniane.  

 
§ 9 

 
Teksty uczestników VIII Dyktanda zostaną sprawdzone tego samego dnia, bezpośred-

nio po zakończeniu pisania. 
 

§ 9 
Prace uczestników VIII Dyktanda będą kodowane. Imiona i nazwiska pozostają do 

wyłącznej wiadomości organizatorów.   
§ 10 

 
Nad prawidłowym przeprowadzeniem VII Ogólnouczelnianego Dyktanda o tytuł Mi-

strza Ortografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 
czuwa Komisja, w skład której wchodzą: dyrektor IFP dr hab., prof. UP Ewa Młynarczyk, 
zastępca dyrektora IFP dr hab., prof. UP Renata Stachura-Lupa, zastępca dyrektora IFP dr 
Marta Karamańska i dr Maciej Malinowski, autor tekstu Dyktanda. 

 
§ 11 

Przy sprawdzaniu prac bierze się pod uwagę liczbę błędów ortograficznych, a także 
liczbę błędów interpunkcyjnych popełnionych przez uczestników. W razie równej liczby błę-
dów ortograficznych i interpunkcyjnych dwóch lub więcej uczestników Dyktanda przewiduje 
się dogrywkę (pisanie pojedynczych wyrazów lub wyrażeń). Wygrywa ta osoba, która w do-
grywce popełni jak najmniej uchybień ortograficznych. 

 
§ 12 

Ogłoszenie wyników VIII Ogólnouczelnianego Dyktanda o tytuł Mistrza Ortografii 
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie nastąpi tego 
samego dnia (24 maja 2018 r.) w godzinach wieczornych. 

 
§ 13 

W VIII Ogólnouczelnianym Dyktandzie o tytuł Mistrza Ortografii Uniwersytetu Pe-
dagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie przewiduje się następujące na-
grody: 

I miejsce 900 zł  
II miejsce 600 zł  
III miejsce 500 zł 

(wszystkie ufundowane przez Prorektor ds. Studenckich dr. hab., prof. UP Katarzynę Potyra-
łę). 

  
 



 
§ 14 

 
W razie sytuacji wątpliwych uczestnicy Dyktanda mają prawo wglądu do 

swych prac. 
 
 

 
Przewodnicząca Komisji  

VIII Ogólnouczelnianego Dyktanda  
o tytuł Mistrza Ortografii Uniwersytetu Pedagogicznego  

im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 
 
 

Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej 
 
 

dr hab., prof. UP Ewa Młynarczyk 


