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Regulamin konkursu 

§1 Organizatorzy oraz sponsorzy 

1. Konkurs jest organizowany przez Liceum Ogólnokształcące im. Janka 

z Czarnkowa, a w szczególności przez nauczycieli języka angielskiego. 

Pan Sebastian Nowak będzie pełnić funkcję Koordynatora 

Powiatowego Konkursu. 

2. Konkurs jest organizowany przy wsparciu finansowym podmiotów 

prywatnych oraz Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego. 

§2 Uczestnicy 

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 

powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego, zgłaszani organizatorowi przez 

szkoły. W każdej szkole zgłoszonej do konkursu wyznaczony 

nauczyciel pełni funkcję koordynatora szkolnego. Jego zadaniem jest 

przeprowadzenie etapu szkolnego konkursu oraz przesłanie 

wypełnionego protokołu drogą mailową do organizatora. 

§ 3 Forma konkursu 

1. Konkurs ma formę dwuetapową.  

2. I etap (szkolny), w którym udział biorą wszyscy zgłoszeni uczestnicy 

ma formę testu wyboru sprawdzającego wiedzę z zakresu gramatyki, 

leksyki oraz szeroko pojętej kultury krajów obszaru językowego (45 

min.).  

3. Do II etapu zostają zakwalifikowani najlepsi uczestnicy wg systemu 

określonego w § 5.  

4. II etap (finał) to test sprawdzający wiedzę z zakresu gramatyki, 

leksyki oraz szeroko pojętej kultury krajów obszaru językowego (45 

min.) oraz prezentacja wylosowanego przez uczestnika tematu oraz 

krótka rozmowa z jury na jego temat (całość ok. 10 min.). 

§ 4 Termin oraz miejsce konkursu 

1. I etap konkursu (szkolny) odbędzie się 29 LISTOPADA 2019 roku o 

godzinie 9:00 w szkołach zgłoszonych organizatorowi. Zgłoszenia 

szkoły do konkursu Koordynatorzy Szkolni przesyłają Koordynatorowi 

Powiatowemu (adres email: bastian2207@gmail.com) do 15 listopada 
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2019 roku. Koordynator Powiatowy przesyła wszystkim 

Koordynatorom Szkolnym drogą mailową test I etapu oraz klucz 

odpowiedzi 25 listopada 2019 roku. Protokoły z I etapu (szkolnego) 

Koordynatorzy Szkolni przesyłają drogą mailową Koordynatorowi 

Powiatowemu do 6 grudnia 2019 roku. 

2. II etap konkursu (finał) odbędzie się 24 stycznia 2020 roku w Liceum 

Ogólnokształcącym im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie przy ulicy 

Kościuszki 92. 

§ 5 Przyznawanie punktów oraz klasyfikacja 

1. W etapie 1. (szkolnym) uczestnicy otrzymują 1 punkt, za każdą 

poprawnie zaznaczoną odpowiedź. Maksymalnie do zdobycia jest 45 

punktów. 

2. Do II etapu zostaje zakwalifikowanych ok. 10 osób, ale pierwszeństwo 

ma najlepsza osoba z każdej szkoły, tak aby w II etapie (finale) 

przynajmniej 1 osoba reprezentowała każdą zgłoszoną szkołę. 

Pozostałe osoby zostają zakwalifikowane na zasadzie największej 

ilości zdobytych punktów w klasyfikacji generalnej. 

3. W etapie 2. (finale) uczestnicy otrzymują punkty za test oraz 

wypowiedź ustną (zgodnie z kartą oceny). Maksymalnie do zdobycia 

jest 65 punktów. 

4. Punkty z części pisemnej oraz ustnej finału zostają zsumowane. 

5. Zwycięża osoba z sumarycznie największą ilością punktów. 

Analogicznie ustala się klasyfikację pozostałych miejsc. 

6. W przypadku identycznej sumy punktów, punkty zdobyte w ustnej 

części liczy się podwójnie. 

7. W przypadku identycznej sumy punktów oraz ilości punktów 

zdobytych w części ustnej, punkty zdobyte w części pisemnej z pytań 

od 1 do 15 są liczone podwójnie. Gdyby to nie wyłoniło właściwej 

kolejności, to liczy się podwójnie punkty zdobyte w z pytań od 16 do 

30. Gdyby to nie wyłoniło właściwej kolejności, liczy się podwójnie 

punkty zdobyte z pytań od 30 do 40. 

 

 



§ 6 Komisja konkursowa 

1. W skład komisji konkursowej wchodzą opiekunowie uczestników oraz 

organizatorzy. 

2. Komisja ma na celu sprawdzenie prac konkursowych oraz czuwanie 

nad przebiegiem konkursu zgodnie z Regulaminem. 

§ 7 Postanowienia ogólne 

1. Wszelkie kwestie nieokreślone w tym Regulaminie rozstrzyga komisja 

konkursowa zwykłą większością głosów. 

2. Ustalenia komisji konkursowej są ostateczne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


