
           

ŚWIĘTOKRZYSKIE DYKTANDO AKADEMICKIE 

pod patronatem Posła do Parlamentu Europejskiego dra Adama Jarubasa 

REGULAMIN 

Idea 

Świętokrzyskie Dyktando Akademickie to przedsięwzięcie, które po raz pierwszy zostanie zrealizowane 
w województwie świętokrzyskim w ramach Jubileuszowego XXX Tygodnia Kultury Języka. W Dyktandzie może 
wziąć udział każdy student, który odznacza się wszechstronną znajomością zasad polskiej ortografii i interpunkcji, 
pragnie propagować kulturę języka ojczystego w sytuacjach codziennych i publicznych. Zwycięzca otrzyma 
zaszczytny tytuł Akademickiego Mistrza Ortografii Ziemi Świętokrzyskiej. 

Organizator 

Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa UJK  

Zasady 

Do Świętokrzyskiego Dyktanda Akademickiego może przystąpić osoba, która jest 

1. pełnoletnia; 

2. studiuje na uczelni działającej na terenie województwa świętokrzyskiego; 

3. sprawnie posługuje się językiem polskim w mowie i piśmie;  

4. wypełni zgłoszenie (link interaktywny) i prześle je do 13 marca 2022 r. na adres: pasichlidia@gmail.com; 

Przebieg Dyktanda 

1. Temat Dyktanda wiąże się z głównym hasłem i celem Tygodnia Kultury Języka, które w tym roku brzmi: 

Czerp mądrość od autorytetów, ale ufaj sobie. 

2. Tekst Dyktanda wraz z kluczem opracuje dr hab. Marzena Marczewska, prof. UJK.  

3. Podczas pisania tekstu Dyktanda uczestnikom nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, 

porozumiewać się między sobą, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać 

z jakichkolwiek urządzeń elektronicznych (telefonów komórkowych, notesów, laptopów itp.) i słowników. 

4. Nie wolno dyktowanego tekstu pisać wersalikami (literami drukowanymi). 

5. Po zakończeniu pisania tekstu Dyktanda prace zostaną zebrane przez Jury. 

6. Jury sporządzi protokół z przebiegu Dyktanda. 

7.  Ocenie podlegać będzie zarówno poprawność ortograficzna, jak i interpunkcyjna napisanego tekstu. 

https://ilij.ujk.edu.pl/wp-content/uploads/2022/03/SDA_zgloszenie.docx
about:blank


8. Wszelkie nieczytelne i niejednoznaczne zapisy wyrazów, grup wyrazowych i znaków interpunkcyjnych 

będą interpretowane na niekorzyść piszącego. Ewentualne poprawki należy nanieść przez skreślenie 

wyrazu błędnego i napisanie powyżej wersji poprawnej. Skreślenia muszą być wyraźnie zaznaczone. 

Również w poprawkach nie wolno używać wersalików, czyli liter drukowanych. 

9. Wgląd do własnej pracy będzie możliwy po rozstrzygnięciu Dyktanda. 

Czas i miejsce przedsięwzięcia 

1. Miejsce: Dyktando odbędzie się w Auli (s. 58) Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa UJK 

(ul. Uniwersytecka 17; 25-406 Kielce) 

2. Termin: 14 marca 2022 r.; godz. 14.00 

3. Wszyscy uczestnicy piszą Dyktando w tym samym czasie.  

4. Jury sprawdza prace i ogłasza wyniki w tym samym dniu 

5. Organizatorzy nie są zobowiązani do zwrotu prac finałowych uczestnikom. 

Jury 

1. Nad organizacją i przebiegiem konkursu czuwa Jury złożone z  językoznawców ILiJ UJK. 

2. Członkowie Jury zajmują się prawidłowym przebiegiem konkursu, ogłaszaniem listy 

nagrodzonych, interpretacją postanowień niniejszego Regulaminu oraz rozstrzyganiem spraw związanych 

z przebiegiem Dyktanda. 

3. Jury może podjąć decyzję o wykluczeniu z konkursu uczestnika, który naruszył postanowienia niniejszego 

Regulaminu. 

4. Członkowie Jury zobowiązani są do zachowania bezstronności podczas oceny poszczególnych prac. 

5.  Jeśli kilka prac otrzyma identyczną punktację, Jury zastrzega sobie prawo przyznania nagród ex aequo. 

6. Dokonany przez Jury wybór najlepszych prac jest ostateczny i wiążący, nie podlega procedurze 

odwoławczej. 

7. Osoby zasiadające w Jury są osobami upoważnionymi do przetwarzania danych osobowych uczestników 

Dyktanda. Są one zobowiązane do zachowania w poufności wszelkich informacji związanych z organizacją 

imprezy oraz do przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych. 

Nagrody 

1. Za zajęcie I miejsca Uczestnik otrzyma nagrodę pieniężną; nagrodę rzeczową oraz Dyplom Akademickiego 

Mistrza Ortografii Ziemi Świętokrzyskiej. 

2. Za zajęcie II miejsca Uczestnik otrzyma nagrodę pieniężną; nagrodę rzeczową oraz Dyplom Akademickiego 

Wicemistrza Ortografii Ziemi Świętokrzyskiej. 

3. Za zajęcie III miejsca Uczestnik otrzyma nagrodę pieniężną; nagrodę rzeczową oraz Dyplom 

Akademickiego Wicemistrza Ortografii Ziemi Świętokrzyskiej. 

 

Kontakt 

 

Koordynatorki Świętokrzyskiego Dyktanda Akademickiego:  

marzena.marczewska@ujk.edu.pl 

pasichlidia@gmail.com 
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