VI Dyktando Niepodległościowe
„Po polsku o historii”
dla uczniów kl. IV-VI szkół podstawowych, klas VII – VIII szkół podstawowych i dotychczasowych
gimnazjów oraz dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych
w roku szkolnym 2018/2019

PORADNIK dla szkolnego koordynatora Konkursu
Szanowni Państwo,
Serdecznie dziękujemy za podjęcie trudu organizacji VI Dyktanda Niepodległościowego „Po
polsku o historii”! Pięć poprzednich edycji to liczne pozytywne doświadczenia uczniów szkół
małopolskich. W bieżącym roku teksty dyktand napiszą jednocześnie uczniowie szkół z sześciu
województw!
Spróbujmy razem zrobić wszystko, aby ten szczególny konkurs miał charakter festiwalu języka
i historii – tonujmy rywalizację, promujmy szlachetne współzawodnictwo. Starajmy się na każdym etapie
zachować spokój i rozsądek. Nadrzędnym celem niechaj stanie się wyzwolenie dociekliwości poznawczej
uczniów.
Doświadczenia poprzednich edycji skłoniły nas do zebrania i przesłania Państwu informacji, które
mogą pomóc.
REJESTRACJA
1. Rejestracja szkoły do Konkursu odbywa się poprzez wypełnienie elektronicznego formularza.
2. Po wejściu na stronę: http://www.dyktando.hostingasp.pl/ możemy bez konieczności rejestrowania

się zapoznać się ze wszystkimi zasadami uczestnictwa i Regulaminem Konkursu. W zakładce
„Archiwum” znajdziemy także teksty dyktowane w latach ubiegłych(w tym nagrania) oraz zasady
oceniania – są do materiały do wykorzystywania np. w czasie pracy z uczniami.
3. Jeżeli nauczyciel zdecydował się na udział z uczniami w Konkursie, to po akceptacji dyrekcji szkoły
przystępuje do jej rejestracji.
4. Rejestracja szkoły to konieczność wypełnienia formularza rejestracji – dostępny po kliknięciu w pole
„Zarejestuj”.
5. Prosimy o uważne wypełniania formularza z uwzględnieniem wskazówek nad rubrykami.
 Przypominamy, że osobno rejestrujemy każdą kategorię wiekową uczestników Konkursu z danej
szkoły, obierając inne loginy i hasła dostępu. Wpisując login i hasło, zadbajmy o ich
wyjątkowość/niepowtarzalność.
 Jeżeli np. planujemy udział w Konkursie uczniów z klas V i VII to musimy szkołę zarejestrować
dwa razy, osobno dla każdej kategorii wiekowej – jest to konieczne ze względu na inne teksty
dyktand i elektroniczne protokoły wypełniane po ocenieniu prac.
 Prosimy o wypełnienie wszystkich rubryk kontaktowych, np. telefon i adres e-mail szkoły, bo
takie dane umożliwiają szybki kontakt.
 Wpisując nazwę szkoły, podawajmy ją w pełnym brzmieniu, które pozwala identyfikować ucznia,
np. Szkoła Podstawowa nr 102 im. Polskiej Ortografii w Radości. Taki zapis nazwy będzie
automatycznie towarzyszył nazwisku uczestnika Konkursu w publikowanych materiałach.

Pamiętajmy o wpisaniu w nazwie szkoły także nazwy miejscowości, w której się placówka
znajduje.
6. Po uzupełnieniu wszystkich pól klikamy w „Zaloguj”. Dane wpisane zostają wysłane do weryfikacji, do

administratora strony. Proces weryfikacji może trwać do 48 godzin. Zadaniem weryfikatora jest
sprawdzenie autentyczności i poprawności rejestracji. Często zdarzają się oczywiste
pomyłki/literówki w zapisie adresu mailowego, które później uniemożliwiają kontakt i poprawne
logowanie. Jeszcze raz prosimy o podawanie/wymyślanie niepowtarzalnego loginu – to ułatwia
komunikację. O potwierdzeniu autentyczności wpisanych informacji zostaną Państwo powiadomieni
mailowo - na wpisany adres e-mail szkolnego koordynatora Konkursu. Z powodów niezależnych od
Organizatorów czasem mailowe potwierdzenie i inne wiadomości posyłane z elektronicznej aplikacji
konkursowej trafiają do SPAMU, dlatego bardzo prosimy o sprawdzenie otrzymanego potwierdzenia
w swojej skrzynce spamowej i przeniesienie adresu do kontaktów akceptowanych. W razie
nieotrzymania potwierdzenia lub trudności z dostępem do panelu koordynatora prosimy o kontakt:
p. Joanna Paszkowska, e-mail: jp.paszkowska@gmail.com.

7. .Po weryfikacji konta szkoły będzie można się zalogować, pobierać materiały (instrukcje i formularze

do pisania dyktanda) oraz – 48 godzin przed etapem szkolnym – poufny tekst dyktanda. Poprzez
aplikację szkolna komisja będzie wypełniać formularz – elektroniczny protokół po etapie szkolnym.
8. Dodatkowym potwierdzeniem poprawnej rejestracji w Konkursie jest dla Państwa znalezienie nazwy
szkoły i swojego nazwiska wśród szkół zarejestrowanych na stronie Konkursu bez konieczności
logowania. Na stronie głównej aplikacji w prawym górnym rogu – „Przypomnij login
i hasło” - po rozwinięciu wybieramy kategorię wiekową i szukamy swojej szkoły.
CZYNNOŚCI WSTĘPNE
1. Zebranie i pozostawienie w szkole oświadczeń zgody rodziców (prawnych opiekunów) uczniów
biorących udział w Konkursie lub zgody pełnoletnich uczestników na przetwarzanie do celów
Konkursu danych osobowych uczniów oraz potwierdzenia, że uczestnicy zapoznali się
z Regulaminem i akceptują jego postanowienia, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do
Regulaminu.
2. Pobranie po zalogowaniu się na stronie Konkursu z panelu koordynatora formularza do pisania
dyktanda. Dostępne będą dwie wersje: dla grupy najmłodszych uczestników oraz dla dwóch
kolejnych grup – pobierają Państwo odpowiednią wersję. Materiał dostępny od 28 września 2018
roku.
3. Wydrukowanie i skopiowanie formularza w ilości większej niż liczba planowanych uczestników.
Uczeń może otrzymać dodatkowy formularz, jeśli zgłosi taką potrzebę. Warto pamiętać o trwałym
spięciu wszystkich wykorzystanych przez danego ucznia formularzy przed odebraniem ich do
sprawdzania.
4. Opieczętowanie formularzy pieczątką szkoły (w sygnalizowanym miejscu; wyraźny tekst pieczątki
zaoszczędzi trudu odręcznego wpisywania adresu w tabelce na uczniowskim formularzu).
5. Wybranie sposobu kodowania prac uczniowskich i przygotowanie stosownych materiałów. W wielu
szkołach uczniowie wypełniają przed dyktandem metryczki, czyli małe karteczki, na których wpisują
imię nazwisko, nazwisko opiekuna naukowego i nazwę szkoły. Po ocenieniu prac szkolna komisja
odkodowuje prace i wtedy przypina na trwale ową metryczkę bez konieczności odręcznego
wypełniania tabelki z danymi na końcu formularza do pisania dyktanda.
6. Na czas konkursu w sali warto zapewnić dodatkowe długopisy, zegar czy zszywacz (konieczne
zszycie kart ucznia, który wykorzystał więcej niż jeden formularz).
7. Przed terminem etapu szkolnego przekażemy koordynatorom informację szczegółową na temat
możliwości wykorzystania w czasie Konkursu lub jako wydarzenie towarzyszące radiowej emisji
tekstów dyktanda. Czas radiowej emisji być może pozwoli na wykorzystanie jej jako pierwszego lub
ostatniego czytania tekstu uczniom. Będziemy w tej sprawie informować. Wykorzystanie radiowej
emisji w szkole nie będzie konieczne. Będzie to informacja do przekazania rodzicom, dziadkom
i wszystkim zaangażowanym w Konkurs.
8. Zachęcamy do przygotowania okolicznościowych materiałów: np. plakatu umieszczonego
w ogólnodostępnym miejscu, krótkiej audycji przez radiowęzeł czy zapisu na stronie internetowej
szkoły. W poprzednich latach w wielu salach szkolnych w dniu pisania dyktanda pojawiły się flagi

narodowe, a uczniowie także swoim odświętnych strojem akcentowali postawę zaangażowania
w pielęgnowanie narodowej tradycji i historii. Z radością przyjmiemy fotografie obrazujące różne
formy popularyzowania idei konkursu lub linki do notek/reportaży na szkolnej stronie internetowej.
9. Na każdym etapie Konkursu można zgłaszać pytania i wątpliwości, pisząc na adres:
jp.paszkowska@gmail.com. Postaramy się odpowiadać na bieżąco.
PRZED DYKTANDEM
1. Od godz. 13.00 dnia 7 października 2018 roku w panelu koordynatora na stronie Konkursu będzie
dostępny tekst dyktanda oraz zasady oceniania i punktowania. Obowiązuje zachowanie poufności
materiałów.
2. Wskazane jest, aby osoba wyznaczona do przeczytania dyktanda mogła wcześniej zapoznać się
z tekstem, aby przećwiczyć interpretację głosową.
3. Rekomendujemy, aby osoby organizujące etap szkolny charakteryzowała szczególna przychylność
dla idei głównej projektu, czyli wyzwalania dociekliwości poznawczej uczniów i dorosłych.
Największą wartością naszego Konkursu jest świadomość przynależności do wielkiej wspólnoty osób
piszących „po polsku o historii” w tym samym czasie!
4. Tegoroczny udział w Konkursie to także próba ustanowienia rekordu w zakresie liczby osób
piszących dyktando jednocześnie. Nasz projekt został zgłoszony do polskiego przedstawiciela Księgi
Rekordów Guinnessa.
INSTRUKCJA DLA LEKTORA
1. Tekst należy przeczytać trzykrotnie:
a) pierwszy raz – w całości
b) drugi raz wolniej, dyktując po jednym zdaniu
 zdania wielokrotnie złożone należy podzielić na mniejsze, logiczne części, zgodnie
z interpunkcją
 znaki interpunkcyjne mogą być sygnalizowane jedynie przez intonację, a nie nazywane
 bardziej rozbudowane zdania można przeczytać ponownie
c) trzeci raz – znów w całości.
2. Dodatkowe wyjaśnienia:
a) użyte w tekście skrótowce (RP, PZPR itp.) należy odczytywać bez rozwinięcia
b) użyte skróty (np., tzw.) należy odczytać w formie rozwiniętej.
ETAP SZKOLNY

wtorek 9 października 2018 roku, godz. 13.00
1. Uczniowie kodują swoje formularze do pisania dyktanda według zasady wybranej przez komisję
szkolną.
2. Łączny czas dyktanda (kodowanie, pisanie dyktanda i oddanie pracy) nie może przekroczyć
45 min.
PRACA KOMISJI SZKOLNEJ
9 października 2018 – 17 października – 23 października 2018 roku
1. Ocenianie prac uczniowskich przez szkolną komisję (ocenianie, rozkodowanie, wypełnienie
protokołu). Decyzja komisji szkolnej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. Przesłane przez
szkołę prace będą weryfikowane przez Lubelską Komisję Konkursową.
2. Prosimy o podkreślanie w pracy uczniowskiej (najchętniej w zauważalnym kolorze) miejsc, które
podlegają punktacji.
3. Rekomendujemy – na podstawie doświadczeń wielu szkół - publikowanie w szkołach listy uczniów,
którzy uzyskali co najmniej 75 % punktów bez podawania punktacji szczegółowej z wyraźną
adnotację, że prace uczniów będą weryfikowane a kwalifikacja do etapu wojewódzkiego jest
uzależniona także od liczby uczniów, którzy w etapie szkolnym uzyskali podobnie wysokie
wyniki. Lubelska Komisja Konkursowa może zakwalifikować do finału tylko po 60 uczniów z danej

kategorii wiekowej, zatem uzyskanie wysokiego wyniku w etapie szkolnym to powód do radości i
gratulacji. Bardzo wysoki wynik w etapie szkolnym nie gwarantuje udziału w etapie wojewódzkim,
bo uzależniony jest od wyników wszystkich piszących w danej kategorii wiekowej.
4. Do środy (włącznie) – 17 października 2018 roku – przesłanie przez komisję szkolną poprzez
stronę Konkursu wersji elektronicznej protokołu z eliminacji szkolnych:
 elektroniczny protokół wypełniamy po zalogowaniu się do panelu koordynatora danej kategorii
wiekowej szkoły
 jeżeli jedna komisja przeprowadzała Konkurs dla więcej niż jednej kategorii wiekowej uczniów, to
wypełnia protokoły osobno dla każdej z nich
 wypełnianie elektronicznego protokołu umożliwia edycję danych/poprawianie ewentualnych
błędów wpisu
 po wypełnieniu protokołu klikamy „przygotuj formularz do wydruku” – jest to równoznaczne
z wysłaniem elektronicznego formularza do Organizatorów, czyli spełnieniem warunku z
Regulaminu. Po tym kliknięciu możliwy jest wydruk protokołu koniecznego do przesłania w
wersji papierowej. Jeżeli na wydruku odkryjemy błędy, to prosimy o ich korektę odręczną i
konieczne zgłoszenie tego faktu Organizatorom.
5. Do wtorku 23 października 2018 roku (decyduje data wpływu) przekazanie do Lubelskiej Komisji
Konkursowej protokołu z eliminacji szkolnych wraz z pracami uczniów, którzy uzyskali co najmniej
75% punktów możliwych do uzyskania w celu ich weryfikacji.
Adres Lubelskiej Komisji Konkursowej:
Liceum Ogólnokształcące
im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie
20-075 Lublin, ul. Ogrodowa 16
Można przekazać materiały osobiście w dzień powszedni w godzinach 9.00 - 15.00.
ETAP WOJEWÓDZKI
1. Lubelska Komisja Konkursowa weryfikuje nadesłane prace i kwalifikuje uczestników do etapu
wojewódzkiego zgodnie z Regulaminem Konkursu.
2. W piątek 2 listopada 2018 roku na stronach internetowych Organizatorów Konkursu zostanie
opublikowana lista uczestników zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego. Jednocześnie zostanie
podany adres i program etapu wojewódzkiego.
3. Etap wojewódzki Konkursu zaplanowano na środę 7 listopada w Lublinie.
4. Etap wojewódzki Konkursu ma formę tradycyjnego dyktanda.

Dziękujemy! Życzmy sobie wzajemnie spokojnej pracy!

Lubelska Komisja Konkursowa
VI Dyktanda Niepodległościowego
„Po polsku o historii”

