
Król herbowy Lanckoronus,
pierwszy nad heroldami lanckorońskiej ziemi,
ogłasza wszem i wobec wielki turniej o chwałę

Otromistrza Twierdzy Lanckorona.

Przybywajcie rycerze Najjaśniejszej Pani Polszczyzny, 
by bronić Jej chwały i oddać Jej cześć. Stańcie w szranki 

zbrojni waszą miłością i ćwiczeniem. Zmierzcie się w uczci-
wym boju, który wyłoni zwycięzców. W ręce najgodniejszych 

oddajemy tytuły Otromistrza i Młodszych Otromistrzów 
Twierdzy Lanckorona 2021.

Niech – otoczeni zasłużoną chwałą – wiernie czuwają nad Mi-
łościwie nam panującą Polszczyzną ku chwale Matek i Ojców 

naszych, a Córkom i Synom na pożytek.

Turniej zwołuje się na sobotę
22 maja Roku Pańskiego 2021 na godzinę 10.

Rycerzy mających niezłomną wolę, by sprawdzić się w kunsz-
cie ortografi cznym Jej Miłości Polszczyzny rejestrujemy

do 19 maja Roku Pańskiego 2021.



1. Uczestnicy turnieju zmierzą się w dyktandzie.

2. Dyktando odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury. Zależnie od liczby zgłoszeń, 
uczestnicy przystąpią do dyktanda w jednej lub dwóch salach w tym samym czasie.

3. Uczestnicy wchodzą na salę wyłącznie z piórem lub długopisem. Wszelki sprzęt elek-
troniczny (telefony, tablety itp.) należy zostawić pod opieką osób towarzyszących, nie 
biorących udziału w dyktandzie lub zdać w depozyt u organizatora. 

4. Papier do pisania zapewnia organizator. Pracę należy podpisać imieniem, nazwi-
skiem oraz zapisać numer telefonu kontaktowego.

5. Tekst dyktanda zostanie przeczytany trzy razy: w normalnym tempie przez rozpoczę-
ciem pisania, powoli w trakcie pisania i w normalnym tempie po jego zakończeniu. 

6. Uczestnik, który nie jest pewien pisowni danego słowa, ma prawo do zastąpienia go 
synonimem lub wyrazem bliskoznacznym. W takim przypadku zastąpione słowo należy 
zapisać w nawiasie kwadratowym [ ]. 

7. Ocenie podlegać będzie: pisownia ortografi czna słów, pisownia łączna i osobna oraz 
interpunkcja. W tekście dyktanda nie pojawią się słowa obcojęzyczne. Pisownia ewen-
tualnych nazwisk obcojęzycznych nie będzie oceniana. Dodatkowe punkty (brane pod 
uwagę przy takiej samej liczbie punktów za ortografi ę i interpunkcję) można zdobyć 
za inwencję przy wyszukiwaniu synonimów [ ] opisanych w pkt. 6.

8. Oceny prac dokona zespół polonistów.

9. W przypadku takiej samej liczby punktów laureaci zaproszeni zostaną na „dogryw-
kę”, w uzgodnionym terminie, nie późniejszym niż tydzień po zakończeniu dyktanda. 
Dogrywka będzie rozgrywana na zasadach takich jak teleturnieje (kto pierwszy powie, 
jak zapisać trudne słowo lub zwrot, otrzymuje punkt). Zwycięzca wygrywa tytuł
„Ortomistrza Twierdzy Lanckorona 2021”, Drugie i trzecie miejsce – tytuły „Młodszego 
Ortomistrza Twierdzy Lanckorona 2021”, co poświadczone zostanie stosownym dyplo-
mem i statuetkami.

10. Tekst dyktanda, prawidłowo zapisany, ukaże się na stronie internetowej Gminnego 
Ośrodka Kultury w Lanckoronie – gok.lanckorona.pl – w dniu dyktanda po zakończeniu 
zmagań „turniejowych”.

Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie: 33 876-35-67; 697 665 542
 oraz e-mailem: gok_lanckorona@tlen.pl


