Regulamin V edycji Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego 2018
Organizatorzy Konkursu:
Organizatorami Konkursu są:
IX Liceum Ogólnokształcące imienia Tadeusza Nowakowskiego z Oddziałami Dwujęzycznymi w
Bydgoszczy, z siedzibą przy ul. Zofii Nałkowskiej 9, 85-866 Bydgoszcz,
http://www.lo9gim17.pl/, oraz
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej, Katedra Filologii
Angielskiej, z siedzibą przy ul. Grabowa 2, 85-601 Bydgoszcz
Osoby odpowiedzialne: Marcin Czarnota, Hanna Świetlik
Sponsorzy nagród:
Nagrody będą ufundowane z funduszy Katedry Filologii Angielskiej UKW. Organizatorzy zastrzegają sobie
możliwość poszerzenia grona sponsorów oraz partnerów w przypadku zaistnienia wymagających tego
okoliczności.
Założenia Konkursu Języka Angielskiego:
Celem Konkursu jest umożliwienie uczniom szkół średnich sprawdzenie realnego poziomu znajomości języka
angielskiego oraz umiejętności w tym zakresie. Konkurs ma również na celu zachęcenie uczniów do
wzbogacania wiedzy i rozwijania umiejętności w zakresie języka angielskiego oraz stwarza okazję do
sprawdzenia poziomu kształcenia i przygotowania do egzaminów w porównaniu z uczniami z innych szkół
regionu. Konkurs, z założenia o zasięgu wojewódzkim, będzie stopniowo docierał do wszystkich szkół w
regionie. Każda nowa edycja będzie obejmowała coraz większą liczbę szkół regionu.
Przebieg Konkursu:
I Etap – kwalifikacyjny, w szkołach zgłoszonych do udziału.
II Etap – regionalny, w siedzibie organizatora – IX Liceum Ogólnokształcącego imienia Tadeusza
Nowakowskiego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bydgoszczy.
III Etap – finałowy, w siedzibie organizatora – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Bezpośrednio po etapie finałowym nastąpi wręczenie nagród i dyplomów. Organizatorzy powołują komisję
konkursową na poszczególne etapy. Werdykt komisji na każdym etapie konkursu jest ostateczny.
Zgłoszenie:
Zgłoszenia /załącznik nr 2/ należy dokonać drogą elektroniczną na adres – konkurs@zs4.bydgoszcz.pl – do
29.09.2018r.
Ważne: Laureaci oraz finaliści poprzednich edycji Konkursu nie mogą brać udziału w III etapie.
Etap I – kwalifikacyjny:
Termin: 09.10.2018 r., godzina 9:00, w zgłoszonych szkołach uczestników /dla ułatwienia pracy szkoły,
proszę przeprowadzić sprawdzian około godziny 9:00, na drugiej lekcji w danej placówce/.
Rodzaj sprawdzianu: test sprawdzający znajomość gramatyki języka angielskiego i leksyki na poziomie B2.
Test składać się będzie z 60 zadań. Za każde poprawne rozwiązanie zadania można otrzymać 1 punkt. Dane
uczniów (imiona i nazwiska, klasa, liczba punktów), którzy otrzymali 40 pkt. i więcej, należy wysłać
niezwłocznie pocztą elektroniczną na adres: konkurs@zs4.bydgoszcz.pl najpóźniej do 16.10.2018r., a ich
prace na adres: IX Liceum Ogólnokształcącego imienia Tadeusza Nowakowskiego z Oddziałami
Dwujęzycznymi w Bydgoszczy, z dopiskiem ‘Konkurs Języka Angielskiego’ w nieprzekraczalnym terminie
do 23.10.2018r. Do II etapu zakwalifikowanych będzie około 40 najlepszych uczniów z pierwszego etapu. W
przypadku równej ilości punktów na ostatnim miejscu, komisja zwiększy liczbę uczestników.
Test zostanie przesłany drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu do wszystkich placówek,
które zgłosiły swój udział, najpóźniej w dniu 05.10.2018r.
Czas na rozwiązanie testu: 45 minut
Miejsce: szkoły uczestników

Lista osób zakwalifikowanych do II etapu, regionalnego, zostanie zamieszczona na stronie internetowej IX
Liceum Ogólnokształcącego imienia Tadeusza Nowakowskiego z Oddziałami Dwujęzycznymi w
Bydgoszczy: http://www.lo9gim17.pl/, najpóźniej w dniu 26.10.2018r.
Etap II - regionalny:
Termin: 06.11.2018 r., godzina 13:45
Rodzaj sprawdzianu: test sprawdzający znajomość gramatyki języka angielskiego i leksyki na poziomie C1.
Test składać się będzie z 60 zadań, przy czym za każde poprawnie rozwiązane zadanie będzie można
otrzymać 1 punkt. Do III etapu przechodzi maksymalnie 10 uczestników etapu regionalnego, którzy uzyskali
najwyższe wyniki. W przypadku tej samej liczby punktów na ostatnim miejscu decyzja o zakwalifikowaniu
ucznia do etapu finałowego nastąpi w oparciu o wynik pierwszego etapu.
Czas trwania: 45 minut
Miejsce: IX Liceum Ogólnokształcącego imienia Tadeusza Nowakowskiego z Oddziałami Dwujęzycznymi w
Bydgoszczy. Organizator nie zapewnia zakwaterowania, wyżywienia, ani zwrotu kosztów dojazdu
uczestników oraz ich opiekunów.
Wyniki: Lista osób zakwalifikowanych do III etapu, wojewódzkiego zostanie zamieszczona na stronie
internetowej: http://www.lo9gim17.pl/ do dnia 16.11.2018r.
Etap III – finałowy:
Termin: 04.12.2018 r.
Rodzaj sprawdzianu: przygotowanie i przedstawienie prezentacji przez uczestnika oraz rozmowa z komisją
konkursową. Czas prezentacji: do 5 minut, po której następuje 5 minutowa rozmowa z komisją.
Lista ogólnych tematów do przygotowania będzie podana 16.11.2018r.
Miejsce: Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Karola Szymanowskiego 3, 85-074 Bydgoszcz
Organizator nie zapewnia zakwaterowania, wyżywienia, ani zwrotu kosztów dojazdu uczestników oraz ich
opiekunów.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany lokalizacji oraz terminu etapu finałowego w przypadku zaistnienia
wymagających tego okoliczności.
Nagrody
Przewidziano nagrody dla wszystkich uczestników etapu finałowego. Ponadto, uczestnicy etapu regionalnego
i finałowego otrzymają certyfikaty poświadczające udział w Konkursie.
Postanowienia końcowe
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany lub uzupełnienia zapisów Regulaminu Konkursu z wymogiem
każdorazowego powiadomienia o ewentualnych zmianach/uzupełnieniach szkół zgłoszonych do Konkursu.
Wszelkie pytania dotyczące powyższego Regulaminu należy kierować na adres konkurs@zs4.bydgoszcz.pl
Warunkiem uczestnictwa w etapie regionalnym i finałowym Konkursu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie
przez organizatora Konkursu danych osobowych w celach wynikających z organizacji Konkursu zgodnie z
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych. Zgody należy przesłać organizatorowi pocztą /załącznik 3a lub 3b/ wraz z pracami
konkursowymi uczniów.
Kontakt i koordynatorzy projektu
konkurs@zs4.bydgoszcz.pl
Olgierd Rogoziński – Sekretarz Konkursu
Koordynatorzy Projektu:
Marcin Czarnota
Paweł Szmańda

