
 

Z okazji setnej rocznicy urodzin Stanisława Lema Szkoła Podstawowa nr 3 
zaprasza wszystkie szkoły powiatu kłodzkiego do udziału w konkursie:  

 
 

 
 

Dyktanda z książki Stanisława Lema:  
„Dyktanda, czyli w jaki sposób wujek Staszek uczył Michasia pisać bez błędów”. 

 
                 Jest to zbiór utworów z zupełnie innej rzeczywistości. Powstał w roku 1970 jako pomoc w nauce 
ortografii, sporządzony dla siostrzeńca żony pisarza, Michała Zycha. Dyktanda są pełne absurdalnego dowcipu, 
stanowią też erupcję fantastycznej, czasem okrutnej wyobraźni. 

 

 Regulamin konkursu 
„Dyktanda Pana Lema” 

 

I. Postanowienia ogólne: 
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą: Dyktanda z książki Stanisława Lema: 
„Dyktanda, czyli w jaki sposób wujek Staszek uczył Michasia pisać bez błędów”. 
2. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Jana Pawła II 4, Kłodzko. 
3. Konkurs przeprowadza powołany koordynator szkolny danej placówki  
w czerwcu 2021r.  



4. Koordynator szkolny przesyła wyniki uczniów na adres mailowy: 
d.wegrzyn@sp3.klodzko.pl 
5. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w czerwcu 2021 roku. 
 
II. Uczestnicy konkursu: 
1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas VI-VIII szkół podstawowych. 
2. Każdy uczestnik przed przystąpieniem do konkursu zapoznaje się z trzema wybranymi 
utworami z książki Stanisława Lema: „Dyktanda, czyli w jaki sposób wujek Staszek uczył 
Michasia pisać bez błędów” przygotowanymi przez Koordynatora Konkursu ze Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Kłodzku. 

 3. Zadaniem dla uczestników konkursu będzie poprawne napisanie dyktanda. 
 4. Zasady oceniania dyktanda: 

• Błędy w pisowni tych wyrazów, które sprawdza dane dyktando, są traktowane jako błąd I stopnia. 

• Błędy popełnione w wyrazach, których pisownię określa inna reguła, są uznawane za błędy II stopnia. 

• Trzy błędy II stopnia są równoznaczne z błędem I stopnia. 

• Trzy błędy interpunkcyjne są równoznaczne z błędowi I stopnia. 
• Trzy pomyłki, na przykład: przestawienie liter w wyrazie, brak całego wyrazu w zdaniu to błąd I 
stopnia. 
 

III. Warunki uczestnictwa w konkursie: 
 

1. Uczestnicy konkursu zgłaszają swój udział drogą elektroniczną na adres: 
d.wegrzyn@sp3.klodzko.pl proszę w wiadomości zapisać temat konkursu: „Dyktanda, czyli w jaki 
sposób wujek Staszek uczył Michasia pisać bez błędów”. 
2. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. Uczestnik zgłaszający swój udział poprzez 
wysłanie wiadomości akceptuje regulamin konkursu.  

                 3. W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe.  
               
 

Kontakt telefoniczny: 

 

Koordynator: Dorota Węgrzyn 603 557 860 

Anna Dziębowska 661 742 234 
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