
Ogólnopolskie Dyktando (nie tylko) dla Mistrzów 

Dyktando (nie tylko) dla Mistrzów to ogólnopolskie zawody ogłoszone przez Instytut Rozwoju 
Oświaty. Dyktando przeznaczone jest dla uczniów szkół podstawowych, a jego celem jest 
praktyczne wykorzystanie zasad ortograficznych i interpunkcyjnych w formie zabawy edukacyjnej. 

Dyktando (nie tylko) dla Mistrzów zostanie przeprowadzone 16.12.2019 r. Przewiduje się 
przeprowadzenie testu sprawdzającego na trzech poziomach trudności: 

 Poziom 1 – edukacja wczesnoszkolna (kl. I-III) 
 Poziom 2 – szkoła podstawowa (kl. IV-VI) 
 Poziom 3 – szkoła podstawowa (kl. VII-VIII) 

Każdy test będzie podzielony na dwie części: 

Część I - Dyktando - w 30 wyrazach tekstu (w 20 dla poziomu 1) należy wybrać jedną z 
dwóch zaproponowanych liter: u/ó; ż/rz; h/ch; itd. 
Część II - Zasady i ćwiczenia ortograficzne - 10 pytań testowych z 4 odpowiedziami, z 
których co najmniej jedna będzie prawidłowa.  Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi 
uczestnik otrzymuje 1 pkt. Natomiast za błędną odpowiedź -1 pkt. 

Zgłoszenie 

Szkołę do należy zgłosić do dnia 25.11.2019 r. Zgłoszenia można dokonać: 

 wysłanie zgłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej: ZGŁOSZENIE, 
 przekazanie zgłoszenia telefonicznie pod nr: 22 517-13-00, 
 wypełnienie zgłoszenia i wysłanie go faksem pod nr: 22 517-13-01. 
 wypełnienie zgłoszenia i wysłanie go pocztą na adres: Instytut Rozwoju Oświaty; 04-205 

Warszawa; ul. Naddnieprzańska 26/B, 

Opłaty 

Uczniowie deklarujący chęć udziału w dyktandzie wpłacają na Komitet Rodzicielski wpisowe w 
wysokości 10,00 zł. Szkolny koordynator na konto Instytutu Rozwoju Oświaty wpłaca: 

 9,50 zł od uczestnika, gdy szkoła zgłosi od 5 do 29 uczestników, 
 9,00 zł od uczestnika, gdy szkoła zgłosi powyżej 30 uczestników. 

Wpłaty należy dokonać do 17.12.2019 r. na konto: 

Instytut Rozwoju Oświaty 
ul. Naddnieprzańska 26/B, 04-205 Warszawa 

67 1140 2017 0000 4002 1303 4887 

W przypadku braku wpłaty lub niedopłaty wstrzymujemy wysyłkę wyników. 
 
Nagrody 

Dla najlepszych uczestników Dyktanda (nie tylko) dla Mistrzów Instytut Rozwoju Oświaty 
przewidział nagrody: 

 1 miejsce - grawerowany dyplom laureata i nagroda książkowa, 
 2 - 5 miejsce - dyplom laureata i nagroda książkowa, 
 6 - 15 miejsce - dyplom wyróżnienia. 

Ponadto każdy uczestnik dyktanda, niezależnie od uzyskanego wyniku, otrzyma dyplom 
uznania potwierdzający jego udział w ogólnopolskim Dyktandzie (nie tylko) dla Mistrzów. 

https://www.iro.edu.pl/dyktando/zgloszenie
https://www.iro.edu.pl/images/pdfy_zgloszenia/IRO_DYKTANDO_karta_zg%C5%82oszeniowa_internet.pdf
https://www.iro.edu.pl/images/pdfy_zgloszenia/IRO_DYKTANDO_karta_zg%C5%82oszeniowa_internet.pdf


Szkoły, które zgłoszą powyżej 120 uczestników, zostaną nagrodzone dyplomem grawerowanym. 
 
Terminy 

 25.11.2019 r. - ostateczny termin zgłoszenia szkoły do ogólnopolskiego Dyktanda (nie 
tylko) dla Mistrzów, 

 12.12.2019 r. - dostarczenie materiałów konkursowych do szkół, 
 16.12.2019 r. - Dyktando (nie tylko) dla Mistrzów, 
 17.12.2019 r. - termin odesłania prac i dokonania wpłaty, 
 03.02.2020 r. - przekazanie wyników szkołom, 
 30.04.2020 r. - termin składania reklamacji. 

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo pod nr telefonu 22 517-13-00 lub pisząc na 
adres iro@iro.edu.pl. 

 

mailto:iro@iro.edu.pl

