
 

Międzyszkolny konkurs językowy „POLIGLOTA” 
(dwie kategorie do wyboru : język angielski lub język niemiecki) 

 
§ 1 

Celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowań językiem angielskim 
 i niemieckim  

§ 2 
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas siódmych i ósmych szkół 
podstawowych. 

§ 3 
1. Warunkiem udziału w etapie szkolnym jest zgłoszenie szkoły do udziału  
w konkursie do 22 listopada 2019r., a następnie rozwiązanie testu wyboru (w 
formie papierowej) przez uczniów danej szkoły w czasie i terminie 
wyznaczonym przez Organizatora.  
2. Termin etapu szkolnego konkursu wyznacza się na 15 stycznia 2020r. Test 
trwa 30 minut i składa się wyłącznie z zadań zamkniętych.   
3. Szkoły otrzymują na dwa dni przed wyznaczonym terminem etapu szkolnego 
test konkursowy wraz z kluczem odpowiedzi dla nauczycieli.  Materiał testowy 
i klucz odpowiedzi przesłany zostanie przez Organizatora na adres e-mailowy 
wskazany w formularzu zgłoszeniowym.  
4.  Szkoły uczestniczące w konkursie, po przeprowadzeniu I etapu konkursu, 
przesyłają adres mailowy sekretariat@losycow.pl wyniki wszystkich uczniów, 
którzy uzyskali co najmniej 70% maksymalnej liczby punktów do 17 stycznia 
2020r. 
5. Do II etapu - finału przechodzi 20 uczniów z najlepszymi wynikami z każdego 
konkursu językowego. 
5. Nieprzesłanie wyników uczniów z etapu szkolnego w wyznaczonym czasie 
jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie.  
6. Do 31.01.2020r  organizator poinformuje o wynikach etapu szkolnego  
i prześlę listę zakwalifikowanych uczniów.  
 

§ 4 
1. Etap II - finał - odbędzie się 5 marca 2020r. w  Liceum Ogólnokształcącym  
m. T. Kościuszki w Sycowie 
2. W finale każdy z uczestników rozwiązuje interaktywny  test wyboru na 
własnym urządzeniu mobilnym ( konieczny telefon komórkowy z dostępem do 
Internetu).  Czas trwania testu nie przekroczy 20 min. 
3. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród zaplanowane jest po zakończeniu 
etapu II – finału. 
4. Opiekę nad uczniami w tym czasie zapewnia organizator konkursu.  
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5. Zakres wiedzy i umiejętności sprawdzanych w konkursie wyznacza lista 
zagadnień w załączniku do niniejszego regulaminu.  
 

§ 5 
1.Tytuł finalisty I edycji Międzyszkolnego Konkursu Językowego „Poliglota” 
otrzymuje 10 najlepszych uczestników II etapu – finału konkursu.  
2.Tytuł laureata I edycji Międzyszkolnego Konkursu otrzymuje 3 najlepszych 
uczestników II etapu – finału konkursu.  
3. Nagrody rzeczowe wręczone będą najlepszym uczestnikom drugiego etapu, 
którzy zajmą I, II i III miejsce.  
4.Dla wszystkich uczestników etapu finałowego konkursu przewidziano 
dyplomy uczestnictwa w finale. 
 
 Załącznik nr 1  
 
Wykaz zagadnień konkursowych :  
 
Zagadnienia leksykalne: 

 człowiek 

 miejsce zamieszkania 

 życie prywatne 

 edukacja  

 świat przyrody 

 podróżowanie i turystyka 

 nauka i technika 
 
Zagadnienia gramatyczne: 
 

 struktury gramatyczne zawarte w „Informatorze o egzaminie 
ósmoklasisty z języka angielskiego od roku 2018/2019”  

 struktury gramatyczne zawarte w „Informatorze o egzaminie 
ósmoklasisty z języka niemieckiego od roku 2018/2019” 

 

 
 
   

 


