
Regulamin Dyktanda z Języka Polskiego 

„Ja piszę, Ty piszesz, My piszemy… po polsku. Polonijne dyktando z języka 
polskiego”. 

 

Wprowadzenie 

Dyktando z Języka Polskiego „Ja piszę, Ty piszesz, My piszemy… po polsku. Polonijne dyktando z języka 
polskiego” jest realizowane w ramach projektów oświatowych współfinansowanych ze środków 
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i 
Polakami za granicą w 2020 r.  

Dyktando z Języka Polskiego „Ja piszę, Ty piszesz, My piszemy… po polsku. Polonijne dyktando z języka 
polskiego” (zwane dalej „Dyktando”) ma na celu promocję nauki języka polskiego oraz wyróżnienie 
osób, które wykażą się bardzo dobrą znajomością ortografii i interpunkcji języka polskiego. 

1. Organizator  

Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady uczestnictwa w Dyktandzie z Języka 
Polskiego „Ja piszę, Ty piszesz, My piszemy… po polsku. Polonijne dyktando z języka polskiego”, 
organizowanym przez Fundację Wolność i Demokracja. 

2. Zasady uczestnictwa 

2.1. Dyktando skierowane jest do Polonii i Polaków mieszkających za granicą.  

2.2. Udział w Dyktandzie jest bezpłatny. 

2.3. Uczestnicy Dyktanda podają w e-mailu swoje dane osobowe: imię i nazwisko, wiek, adres 
zamieszkania oraz nazwę organizacji, którą reprezentują (osoby niezrzeszone piszą: „osoba 
niezrzeszona”), wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie przez Organizatora (zgodnie z 
Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. nr 133/97 z późniejszymi zmianami) 
w celu dokumentacji i rozliczenia Dyktanda. 

3. Przebieg Dyktanda  

a) 2 maja (sobota) 2020 r. o godzinie 12.00 czasu polskiego na głównej stronie internetowej Fundacji 
Wolność i Demokracja www.wid.org.pl zostanie zamieszczony link do pliku dźwiękowego 
zawierającego tekst Dyktanda. Na nagraniu tekst będzie przeczytany dwukrotnie. Nagranie będzie 
można odtwarzać dowolną liczbę razy. 

b) Po napisaniu Dyktanda należy przesłać zdjęcie bądź skan napisanego tekstu w jakości umożliwiającej 
odczytanie i sprawdzenie go na adres e-mailowy: oswiata@wid.org.pl.  

c) Na kartce z tekstem Dyktanda uczestnik umieszcza następujące dane: 

− imię i nazwisko 

− wiek 

− adres zamieszkania 

− nazwa organizacji polonijnej, którą reprezentuje (osoby niezrzeszone piszą „osoba niezrzeszona”).  



d) Ocenie podlegać będą wyłącznie zdjęcia bądź skany tekstów nadesłane 2 maja 2020 r. do godziny 
12.45 (czasu polskiego). 

e) Teksty dyktanda nadesłane po tym terminie nie będą podlegały ocenie. 

f) Z jednego adresu mailowego można przesłać zdjęcie/skan tekstu dyktanda tylko jednego uczestnika. 

g) Podczas pisania Dyktanda uczestnikom nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych (słowniki, 
leksykony, poradniki itp.) i elektronicznych (telefony komórkowe, notesy, laptopy, komputery itp.) ani 
porozumiewać się z osobami trzecimi. 

h) Nie wolno dyktowanego tekstu pisać wersalikami, czyli literami drukowanymi. 

i) Ocenie podlegać będzie poprawność zarówno ortograficzna, jak i interpunkcyjna. 

j) Wszelkie nieczytelne i niejednoznaczne zapisy wyrazów, grup wyrazowych i znaków interpunkcyjnych 
będą interpretowane na niekorzyść piszącego. Ewentualne poprawki należy nanieść przez skreślenie 
wyrazu błędnego (lub grupy wyrazów w przypadku pisowni łącznej i rozłącznej) i napisanie powyżej 
wersji poprawnej. Skreślenia muszą być wyraźnie zaznaczone, a wprowadzone poprawki 
jednoznaczne. Również w naniesionych poprawkach nie wolno używać wersalików, czyli liter 
drukowanych. 

k) Prace zostaną sprawdzone przez przedstawicieli Organizatora i językoznawców do 30 maja 2020 r. 
Ogłoszenie wyników Dyktanda nastąpi 1 czerwca 2020 r. na stronie internetowej Organizatora 
www.wid.org.pl. 

l) Wgląd do własnej pracy konkursowej będzie możliwy w terminie późniejszym, podanym przez 
Organizatora. 

4. Nagrody  

a) Organizator przewiduje przyznanie nagród w Dyktandzie w następujących kategoriach:  

Kategoria dzieci i młodzież (osoby w wieku od 12 do 18 lat):  

• I nagroda − tytuł Polonijny Mistrz Języka Polskiego  

• II nagroda − I Polonijny Wicemistrz Języka Polskiego  

• III nagroda − II Polonijny Wicemistrz Języka Polskiego  

• Najmłodszy Uczestnik Polonijnego Dyktanda z Języka Polskiego (dla osób poniżej 12 lat)  

 

Kategoria dorośli (osoby powyżej 19 roku życia):  

• I nagroda – tytuł Polonijny Mistrz Języka Polskiego  

• II nagroda − I Polonijny Wicemistrz Języka Polskiego  

• III nagroda − II Polonijny Wicemistrz Języka Polskiego 

• Najstarszy Uczestnik Polonijnego Dyktanda z Języka Polskiego. 

b) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody z przyczyn od niego 
niezależnych, zwłaszcza w przypadku gdy uczestnik podał w e-mailu nieprawdziwy adres, niepoprawne 
dane lub w ogóle nie zamieścił danych. 



c) Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent pieniężny; uprawnienie do 
nagrody nie może być przeniesione na osobę trzecią. 

d) Organizator zastrzega sobie prawo przyznania dodatkowych nagród. 

e) Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.  

5. Postanowienia końcowe  

5.1. Udział w Dyktandzie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni postanowień niniejszego 
Regulaminu.  

5.2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo (jeśli szczególne okoliczności będą tego wymagać) do 
unieważnienia Dyktanda. 


