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REGULAMIN 

KONKURSU  ANGIELSKO – NIEMIECKIEGO 

MŁODY  POLIGLOTA 

 
 

I. ORGANIZATORZY: 

 

 
1. Organizatorem konkursu jest Powiatowy Zespół nr 2 Szkół Ogólnokształcących 

Mistrzostwa Sportowego i Technicznych im. I. Łukasiewicza w Oświęcimiu. 
 
 

II. CELE KONKURSU: 

 

 
1. Celem konkursu jest propagowanie nauki języków angielskiego i niemieckiego, 

rozwijanie uzdolnień uczniowskich, pobudzanie ich twórczego myślenia, 
integracja szkół podstawowych, pogłębianie współpracy z PZ nr 2, jak również 
lepsze przygotowanie uczniów do edukacji w szkołach ponadpodstawowych. 

 
 

III. UDZIAŁ W KONKURSIE: 

 

 
1.  Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 
2. Konkurs przewidziany jest dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych  

z powiatów oświęcimskiego, bieruńsko - lędzińskiego, chrzanowskiego, 
wadowickiego, pszczyńskiego, bielskiego oraz jaworznickiego. 

3. Dyrektorzy szkół, z których uczniowie wyrażą chęć udziału w konkursie, 
proszeni są o wyznaczenie osoby (osób) personalnie odpowiedzialnej za przebieg 
konkursu na terenie ich placówki.  

4. Nauczyciel z danej szkoły uzyskuje oświadczenia rodziców (prawnych 
opiekunów) uczniów biorących udział w konkursie (załącznik nr 4), sporządza 
listę uczestników (załącznik nr 3) i przesyła ją w formie elektronicznej  
do 5 grudnia 2019r. na adres: konkurs.pz2@wp.pl. 

5. Na pięć dni przed I etapem szkoły otrzymują pocztą elektroniczną egzemplarz 

testu konkursowego, klucz z poprawnymi odpowiedziami oraz arkusz zbiorczy 

wyników. Nauczyciel wyznaczony do organizacji konkursu w szkole przygotowuje 

odpowiednią ilość egzemplarzy testu dla osób biorących udział w konkursie. 

6. Uczestnicy konkursu są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem 

konkursu. 

 
 

IV. PRZEBIEG KONKURSU: 

 

 

Konkurs obejmuje 2 etapy: 
 

Etap I: 
 
1. Do etapu I mogą przystąpić wszyscy uczniowie klas VII oraz VIII szkół 

podstawowych chcący pogłębić oraz sprawdzić swoją znajomość języków 
angielskiego i niemieckiego. 

2. Etap ten zostanie przeprowadzony w szkołach zgłoszonych drogą elektroniczną 
przez osoby, które wyznaczą dyrektorzy placówek. 

3. Eliminacje wstępne będą obejmowały pisemny test wyboru z języków 
angielskiego i niemieckiego z zakresu tematycznego przedstawionego  
w załączniku nr 2.  
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4. Test uwzględni zadania, w których treści angielsko – niemieckie będą się ze sobą 
przeplatać, np.: 

• Podaj niemiecki synonim angielskiego przymiotnika nice: 
     a) niedrig                           b) nett                          c)nötig 

5. Test odbędzie się w dniu 16 grudnia 2019r. o godz. 10.00 w siedzibach szkół 
i trwać będzie 45 minut. 

6. Nauczyciele odpowiedzialni za przebieg konkursu na terenie danej szkoły:   
a) oceniają prace uczniów zgłoszonych do konkursu według załączonej karty 

odpowiedzi, 

b) przesyłają pocztą tradycyjną wypełnione arkusze zbiorcze z wynikami  
oraz podpisane przez rodziców pisemne zgody na udział w konkursie  
i przetwarzanie danych osobowych uczniów, którzy przechodzą do drugiego 
etapu w nieprzekraczalnym terminie do 3 stycznia 2020r. na adres: 

• Jolanta Drabczyk 
Powiatowy Zespół nr 2 SOMSiT im. I. Łukasiewicza 
ul. Bema 8 
32-600 Oświęcim, 

c) umożliwiają wgląd do prac uczniom, ich rodzicom (prawnym opiekunom)  

w terminie do 21 dni, 

d) zabezpieczają i przechowują prace uczniów oraz pozostałe zgody rodziców  

do dnia 31 sierpnia 2020r. 

 
Etap II: 
 
1. Do etapu finałowego konkursu przechodzi jeden najlepszy uczeń z każdej  

szkoły, wyłoniony w eliminacjach szkolnych.  
2. Lista osób potwierdzająca  zakwalifikowanie się do drugiego etapu zostanie   

opublikowana na stronie internetowej organizatora do 10 stycznia 2020r.  
3. Etap  II  zostanie  przeprowadzony  w  siedzibie  organizatora w Powiatowym  

Zespole nr 2 SOMSiT im. I. Łukasiewicza w Oświęcimiu w dniu 18 lutego 
2020r. o godz. 10.00. 

4.  Etap II to test zawierający:  
a) zadania zamknięte:  

• z rozumienia tekstów  słuchanych i czytanych (po jednym z języka 
angielskiego i niemieckiego); 

b) zadania otwarte: 

• sprawdzające znajomość środków językowych (częściowe tłumaczenie 
zdań, parafraza, uzupełnianie zdań/tekstów właściwymi elementami 
gramatycznymi/ leksykalnymi); 

• polegające na tworzeniu krótkiego tekstu w języku niemieckim  
(np. pocztówka, zaproszenie, ogłoszenie, wiadomość);  

• a także dłuższej formy użytkowej w języku angielskim (e-mail). 
Test trwać będzie 90 minut. 
 
 

V. OCENIANIE PRAC: 

 

 
1. Prace uczestników po I etapie konkursu są sprawdzane i oceniane 

przez nauczycieli szkół zgłoszonych do konkursu. 
2. Po II etapie prace uczniów sprawdza i ocenia komisja konkursowa. 
3. W skład komisji konkursowej wchodzą organizatorzy konkursu  

pod przewodnictwem dyrektora Powiatowego Zespołu nr 2 Szkół 
Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych  
im. I. Łukasiewicza w Oświęcimiu. 

4. Prace uczniów są kodowane na każdym etapie konkursu. 
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5. Procedurę kodowania prac w I etapie ustalają uczący odpowiedzialni za przebieg 

konkursu na terenie szkoły. 

6. W II etapie konkursu zasady kodowania prac ustala komisja konkursowa. 
Uczeń po wejściu do sali wpisuje swoje dane osobowe na przygotowanej karcie, 
którą wkłada do koperty (opatrzonej kodem); a następnie ją zakleja. Z koperty 
przepisuje kod na swoją  pracę. Koperty z danymi uczniów są zabezpieczane  
na czas sprawdzania zadań.    

7. Po zakończeniu oceniania prace uczniów zostają rozkodowane. 
8. Prace pisemne z II etapu zabezpiecza i przechowuje, z prowadzoną 

dokumentacją konkursu jego organizator. 
9. Uczestnicy konkursu, ich rodzice (prawni opiekunowie) oraz opiekunowie 

naukowi mają prawo wglądu do ocenionych prac w następującym terminie: 

• 18 marca 2020r. – od godz. 14.00 do godz. 15.00 (sala 022). 
10. Prace uczestników będą udostępniane do wglądu w Powiatowym Zespole  

nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych  
im. I. Łukasiewicza w Oświęcimiu w obecności członków komisji konkursowej, 
bez możliwości kopiowania. 

11. Pisemne zastrzeżenia dotyczące sposobu sprawdzania i oceniania prac  
przez komisję konkursową może wnieść uczestnik konkursu, jego rodzic  
(prawny opiekun) lub opiekun naukowy w terminie do 19 marca 2020r. 

12. Zastrzeżenia będą rozpatrywane w terminie 7 dni od daty wpływu przez zespół 
powołany przez dyrektora PZ nr 2 SOMSiT im. I. Łukasiewicza. Decyzja zespołu 
jest ostateczna. 

13. Zainteresowane strony otrzymają pisemne odpowiedzi na złożone zastrzeżenia  
w terminie 14 dni od ich rozpatrzenia. 

14. Choroba lub niedyspozycja zdrowotna w dniu konkursu nie może być podstawą 
składania odwołania. 

15. Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie zwycięzców, w formie publikacji na stronie    
     internetowej organizatora www.pz2.edu.pl, nastąpi najpóźniej do dnia  
     31 marca 2020r. 
16.O ostatecznych   wynikach   konkursu   drogą   oficjalną   –   pocztową   zostaną     
     powiadomieni również  Dyrektorzy  szkół, których uczniowie zostaną laureatami. 
 
 

VI. ZAKRES LEKSYKALNO – GRAMATYCZNY KONKURSU: 

 

 
1. Zadania konkursowe w każdym jego etapie obejmują treści nauczania  

i wymagania zgodne z podstawą programową przedmiotu język obcy nowożytny 
dla II etapu edukacyjnego zawartą w Rozporządzeniu Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego 
dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną 
w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej 
szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej  
do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017r.  
poz. 356) - załącznik nr 2. 

 
 

VII. NAGRODY: 

 

 
1. Nagrodami za zajęcie trzech pierwszych miejsc będą atrakcyjne publikacje 

językowe oraz dyplomy.  
2. Wszyscy finaliści otrzymają drobne upominki, a ich opiekunowie listy 

gratulacyjne. 
3. Wręczenie nagród uczestnikom konkursu i jego zwycięzcom nastąpi najpóźniej 

do 30 kwietnia 2020r. O dokładnym terminie szkoły zostaną poinformowane 
pocztą elektroniczną. 
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VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

 

 
1. Informacji udzielają: 
 

• Jolanta Drabczyk 
     tel. 509 615 405 
      

• Anna Szal – Hnatyszyn  
     tel. 697 888 206 
 
     e-mail: konkurs.pz2@wp.pl 

 
Powiatowy Zespół nr 2 SOMSiT im. I. Łukasiewicza 
ul. Bema 8, 32-600 Oświęcim 

 
 
2. Wszystkie materiały związane z konkursem dostępne są również na stronie 

www.pz2.edu.pl w zakładce Młody Poliglota → VIII edycja 2019/2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki:  
1. Harmonogram konkursu 
2. Zakres leksykalno - gramatyczny 
3. Formularz zgłoszeniowy  
4. Wzór oświadczenia rodziców  

 


