REGULAMIN DYKTANDA JĘZYKOWEGO
( HISZPAŃSKI, ANGIELSKI, NIEMIECKI, FRANCUSKI )

§ 1. Cele konkursu

• Rozpowszechnianie kultury i tradycji krajów zachodnioeuropejskich
• Doskonalenie znajomości języków obcych
• Motywowanie uczniów do nauki języków obcych
• Podnoszenie poziomu umiejętności językowych, w szczególności umiejętności
rozumienia tekstu słuchanego i umiejętności poprawnego zapisu ortograficznego
• Promowanie dbałości o poprawność języka
• Zapoznanie uczniów z zasadami ortograficznymi i sprawdzenie znajomości tych
zasad.
• Rozbudzenie i rozwijanie zainteresowania lingwistycznych
• Promowanie języków obcych wśród uczniów liceum.

§ 2. Organizatorzy dyktanda

• Organizatorem dyktanda są nauczyciele języków obcych w IV Liceum
Ogólnokształcącym im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie.

§ 3. Warunki uczestnictwa

• Dyktando

jest

adresowane

do

wszystkich

uczniów

IV

Liceum

Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie, którzy uczą się
języków: angielskiego, hiszpańskiego, niemieckiego i francuskiego w szkole lub
poza szkołą i chcą sprawdzić swoje umiejętności w tej dziedzinie.

• Osoby chętne zgłaszają swój udział w konkursie u nauczycieli języków
obcych: p. Joanny Wardy, p. Katarzyny Zarębskiej – Grodzickiej, p. Izabeli
Jasionowskiej oraz p. Rafała Zarębskiego do 21.10.2018 r.

§ 4. Przebieg dyktanda

• Terminy dyktanda: 23.10.2018 – 31.10.2018, w zależności od poziomu.
Dokładne terminy zostaną podane

na stronie internetowej IV Liceum

Ogólnokształcącym im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie do 22.10.2018 r.
• Uczniowie będą podzieleni na 3 grupy w zależności od stopnia zaawansowania:
a) w przypadku języka hiszpańskiego, francuskiego oraz niemieckiego:

grupa I dla uczniów klas pierwszych (poziom A1), grupa II dla uczniów
klas drugich (poziom A2) oraz grupa III dla klas trzecich (poziom A2+).
b) w przypadku języka angielskiego: grupa I dla uczniów uczących się

języka w zakresie podstawowym (poziom B1), grupa II dla uczniów
uczących się na poziomie rozszerzonym (poziom B2+).
• Uczniowie biorący udział muszą poprawnie zapisać przedyktowany przez
nauczyciela tekst.
• Zakres słownictwa, które zawarte będzie w tekście dyktanda, odpowiada
treściom realizowanym na lekcjach języka na danym poziomie.
• W trakcie dyktanda sprawdzona zostanie pisownia słów pod względem
ortograficznym oraz umiejętność poprawnego zapisywania wyrazów ze słuchu.
• Tekst dyktanda zostanie odczytany przez lektora dwukrotnie.
• Tekst

dyktanda

będzie

związany

z

historią

i

kulturą

krajów

zachodnioeuropejskich.

§ 5. Ocena i ogłoszenie wyników

• Dyktando zostanie sprawdzone przez organizatorów.
• Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie od 5.11.2018 do 09.11.2018 r.
• O dokładnym terminie organizatorzy poinformują na stronie www.4lo.lublin.pl

§ 6. Nagrody

• Zdobywcy trzech pierwszych miejsc uzyskają ocenę cząstkową z przedmiotu
(ocena celująca dla laureatów I miejsca, ocena bardzo dobrą dla uczniów
zajmujących II i III miejsca) oraz drobne nagrody rzeczowe.

§ 7. Inne postanowienia

• Ostateczną decyzję w sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem
podejmują organizatorzy.
• Zastrzega się możliwość zmiany daty i godziny przebiegu dyktanda.
• O powyższych zmianach uczestnicy dyktanda zostaną poinformowani drogą
mailową (przez Dziennik Elektroniczny).

