
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 9 grudnia 2022 r. 
na podstawie przesłanych materiałów.
  

Test sprawdzający zostanie przeprowadzony 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 podzielony będzie 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.  

  

Szkoły, które wyrażą chęć udziału w zawodach, powinny zgłosić swoich uczestników 
do 23 listopada 2022 r. wybierając jeden sposób:
  

        wysłanie zgłoszenia ze strony internetowej: www.iro.edu.pl/dyktando,
        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 elektroniczną na adres:

                iro@iro.edu.pl
  

Opłata za udział jednego uczestnika wynosi 14 zł, z czego na konto organizatora 
należy przekazać:

        13,50 zł od uczestnika, gdy szkoła zgłosi od 5 do 29 uczestników, 
        13,00 zł od uczestnika, gdy szkoła zgłosi powyżej 30 uczestników.

  

Wszyscy uczestnicy ogólnopolskiego Dyktanda (nie tylko) dla Mistrzów otrzymają 
dyplomy uznania, a najlepsi zostaną uhonorowani dyplomami laureata oraz 
nagrodami książkowymi. Ponadto szkolny koordynator otrzyma stosowne 
zaświadczenie informujące o przeprowadzeniu ogólnopolskiego dyktanda.
 

Wszelkie dodatkowe informacje znajdą Państwo 
na naszej stronie: www.iro.edu.pl/dyktando 
i pod numerem telefonu: 22 517-13-00.
  

Serdecznie zapraszamy!



Wypełnij czytelnie drukowanymi literami

Imiona i nazwiska nauczycieli - szkolnych koordynatorów:

..........................................................................................................................................

Oświadczam, że najpóźniej do dnia 12 grudnia 2022 r. odeślę listem poleconym karty odpowiedzi 
i dokonam wpłaty na konto Instytutu Rozwoju Oświaty za faktyczną liczbę startujących w dyktandzie. 
Ponadto zobowiązuję się do rzetelnego przeprowadzenia dyktanda zgodnie z treścią regulaminu.

Podpis koordynatora:

Nazwa i numer szkoły:

Miejscowość:

Ulica i nr budynku:

Kod pocztowy: Poczta:

Województwo:

Telefon:

e-mail:

...................................................................................................................

...........................................................................................................

................................................................................

...................................................................................................................

.............................................................................................................................

...............................................................................................................................

.....  ..........-

NIP szkoły (proszę podać tylko w przypadku, gdy szkoła chce otrzymać fakturę VAT):

..........................................................................................................................................

Liczba zgłoszonych uczestników:

DYKTANDO

Łącznie
min. 5 
z danej 
szkoły

Suma wszystkich uczestników:

kl. I-III SP
Poziom 1

kl. IV-VI SP
Poziom 2

kl. VII-VIII SP
Poziom 3


