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W dniu 5 V 2023 r. Centrum Edukacji Szkolnej ogłasza Ogólnopolskie Dyktando 
Szkolne skierowane do wszystkich uczniów szkół podstawowych. Dyktando zostanie 
przeprowadzone w Państwa szkołach na podstawie przesłanych gotowych materiałów 
konkursowych.

Szkoły mogą zgłaszać uczestnictwo swoich uczniów w Ogólnopolskim Dyktandzie 
Szkolnym do dnia 14 IV 2023 r. wybierając jeden ze sposobów: 

        wypełnienie i wysłanie karty zgłoszeniowej znajdującej się na specjalnej stronie
       konkursowej www.ces.edu.pl/dyktando,

        przekazanie danych telefonicznie dzwoniąc pod numer 22 509-80-40, 
       wypełnienie karty zgłoszeniowej i wysłanie jej faxem pod numer 22 509-80-41,
       wypełnienie i wysłanie karty zgłoszeniowej pocztą elektroniczną na adres:
       ces@ces.edu.pl

Ogólnopolskie Dyktando Szkolne zostanie zorganizowane dla trzech grup wiekowych tj. 
dla edukacji wczesnoszkolnej (klasy I-III), dla szkoły podstawowej (klasy IV-VI) oraz dla 
szkoły podstawowej (klasy VII-VIII). Każdy test składać się będzie z dwóch części:
       Część I - Zadania ortograficzne - 10 pytań testowych z podanymi 4 odpowiedziami, 
       z których co najmniej jedna będzie prawidłowa,
       Część II - Dyktando - tekst z 30 lukami (z 20 dla edukacji wczesnoszkolnej), które 
       należy uzupełnić jedną z dwóch zaproponowanych liter.

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uznania, a nauczyciele dyplomy 
poświadczające współorganizowanie ogólnopolskiego, ponadprogramowego 
dyktanda. Najlepsi w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają dyplomy 
grawerowane, laureata i wyróżnionego oraz nagrody książkowe.

Każdy uczestnik konkursu wpłaca wpisowe w wysokości 14,00 zł. 
Szkolny Organizator Konkursu wpłaca z zebranych pieniędzy po:

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

Wpłaty za faktyczną liczbę osób startujących w konkursie należy dokonać do 8 V 2023 r. 
na konto:

  



Miejscowość:

Ulica:

Kod pocztowy: Poczta:

NIP szkoły (wypełnij tylko jeśli chcesz otrzymać fakturę VAT):

Telefon wraz z kierunkowym: e-mail:

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

Imiona i nazwiska nauczycieli - szkolnych organizatorów dyktanda:

Oświadczam, że najpóźniej do dnia 8 maja 2023 r. odeślę listem poleconym karty odpowiedzi 
i dokonam wpłaty na konto Centrum Edukacji Szkolnej za faktyczną liczbę startujących w konkursie. 

Podpis szkolnego organizatora: ................................................

Nazwa i numer szkoły:

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

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

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

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

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

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

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

Szczegóły dotyczące przebiegu konkursu wraz z archiwalnymi zadaniami konkursowymi 
znajdą Państwo na stronie www.ces.edu.pl/dyktando lub pod numerem telefonu 
22 509-80-40.


