
REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU 
JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

„ENGLISH – THE PASS TO THE FUTURE”   - edycja 2020 

 
I UWAGI OGÓLNE 

 
1. 

Organizatorem Konkursu jest Komisja Konkursowa przy Liceum 
Ogólnokształcącym Nr III im. J. Słowackiego w Otwocku. 

 
2. 

Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie klas 7 i 8 szkoły podstawowej, 
którzy wykazują zainteresowanie przedmiotem; 

 
3. 

Eliminacje Konkursu są dwuetapowe: 
I etap – eliminacje szkolne - 16.03.2019, godz. 9.00 

II etap – finał w LO Nr 3 w Otwocku - 03.04.2019, godz. 9.00 

 
I etap odbywa się w macierzystej szkole, finał odbywa się w Liceum 

Ogólnokształcącym  Nr III im. J. Słowackiego w Otwocku. Dokumentację 
związaną z Konkursem (protokoły, prace uczniów, listę laureatów)  

przechowuje się w Liceum Ogólnokształcącym Nr III im. J. Słowackiego w 
Otwocku do końca roku szkolnego 2020; 

 
4. 

Zadania na I etap szkoły otrzymują przed wyznaczonym terminem wraz  
z punktacją i przykładowymi rozwiązaniami; 

 

Arkusz zawiera 5 leksykalno-gramatycznych zadań otwartych 

oraz pytania zamknięte dotyczące wiedzy o kulturze Wielkiej 

Brytanii. Pytania zostały ułożone na podstawie strony 

internetowej projectbritain.com  

Proszę zachęcić uczniów do odwiedzenia strony przed 

konkursem, a finalistów zobowiązać do przygotowania się na 

zestaw trudniejszych pytań otwartych w trakcie II etapu. 

 
 

5. 

Szkoły mają 10 dni roboczych na przesłanie listy uczniów zakwalifikowanych 
przez nie do etapu finałowego (czyli do 27 marca 2020).  

Do finału kwalifikują się uczestnicy z  najlepszymi wynikami, jednak 
uzyskany wynik musi przekraczać 75% całkowitej punktacji.  



Po otrzymaniu wszystkich wyników Komisja Konkursowa ustali listę 
maksymalnie 15 najlepszych uczniów zakwalifikowanych do etapu 

finałowego i poinformuje szkoły drogą mailową w terminie do 30 marca 

2020.  
 

7. 
Jeżeli w szkole nie ma uczniów, którzy uzyskaliby potrzebną liczbę 

punktów do zakwalifikowania się do finału, to do finału może przejść 
(po konsultacji z organizatorem) jeden uczestnik z najwyższą liczbą 

punktów. 
 

8. 
Każdy uczestnik finału otrzymuje dyplom. 

 
9. 

Na finał uczniowie przychodzą ze swoim opiekunem (nauczycielem ze 
szkoły) 

  

10. 
W finale zadania sprawdzane są przez nauczycieli LO Nr III im.               J. 

Słowackiego, którzy tworzą Komisję Konkursową. 
 

11. 
Uczestnicy finałowego etapu Konkursu otrzymują tytuł Finalisty, natomiast 

osoby, które uzyskały odpowiednio 1-y, 2-i i 3-i najwyższy wynik, zostają 
Laureatami Konkursu. Uzyskanie tytułu laureata konkursu jest premiowane 

określonymi w przepisach dodatkowymi punktami przy rekrutacji do szkół 
ponadpodstawowych. 

 
II CELE KONKURSU 

 
1. 

Rozbudzanie zainteresowań językiem angielski oraz kulturą i historią krajów 

anglojęzycznych; 
 

2. 
Umożliwienie uczniom szczególnie uzdolnionym sprawdzenia swoich 

umiejętności i wiedzy; 
 

3. 
Stworzenie właściwej atmosfery oraz życzliwej rywalizacji; 

 
4. 

Dostarczenie uczniom satysfakcji, szansy i radości z odniesionego sukcesu; 
 

5. 
Wyłowienie osób z wysoką wiedzą językową, kulturową i historyczną. 

 



III ORGANIZACJA I PRZEBIEG KONKURSU 
 

Zadania organizatora konkursu 

 
1. 

Przygotowanie konkursu w zakresie zadań na etap szkolny i finał. 
 

2. 
Przygotowanie dyplomów dla finalistów i laureatów. 

 
3. 

Przygotowanie organizacyjne konkursu. 
 

Skład Komisji Konkursowej 
Przewodniczący – Piotr Majewski, LO Nr III im. J. Słowackiego w Otwocku 

Członek – Witold Werner, LO Nr III im. J. Słowackiego w Otwocku 
 

 

 
ETAP I – SZKOLNY 

 
1. 

Czas trwania etapu szkolnego to maksymalnie 45 minut. Uczniowie 
rozwiązują zadania otwarte i zamknięte. Uczniowie nie mogą korzystać z 

żadnych zewnętrznych źródeł informacji ani środków komunikacji 
elektronicznej. W jednej ławce może siedzieć tylko jeden uczeń. 

 
2. 

Prace uczestników są sprawdzane przez nauczycieli j. angielskiego uczących 
w macierzystej szkole uczestników. 

 
2. 

Prace uczestników są sprawdzane i oceniane według dostarczonej punktacji. 

We wszystkich szkołach eliminacje odbędą się w wyznaczonym przez 
organizatora terminie. Szkolna Komisja przesyła mailowo na adres: 

piotr.majewski@lo3otwock.eu listę uczniów zakwalifikowanych do 
finału w ciągu 10 dni od dnia I etapu, oraz przesyła prace 

zakwalifikowanych uczniów na adres: 
 

LO Nr III im. J. Słowackiego,  
05-400 Otwock, ul. J. Słowackiego 4/10 

z dopiskiem KONKURS „ENGLISH – THE PASS TO THE FUTURE” 
 

Do finału kwalifikują się uczestnicy, którzy uzyskali wynik minimum 
75% całkowitej punktacji. Po otrzymaniu wszystkich wyników 

Komisja Konkursowa ustali listę maksymalnie 15 najlepszych 
uczniów zakwalifikowanych do etapu finałowego. 

 

mailto:piotr.majewski@lo3otwock.eu


ETAP II – FINAŁ 
 

1. 

Etap ten odbywa się w LO Nr III im. J. Słowackiego w Otwocku. 
 

2. 
W etapie tym mogą uczestniczyć tylko uczniowie wytypowani przez Szkolną 

Komisję Konkursową i zatwierdzeni przez organizatorów. Liczba 
uczestników jest ograniczona. W jednej ławce może siedzieć tylko jeden 

uczeń. Czas trwania finału to 60 minut. Uczniowie rozwiązują zadania 
otwarte. Uczniowie nie mogą korzystać z żadnych zewnętrznych źródeł 

informacji ani środków komunikacji elektronicznej. 
 

3. 
Komisja Konkursowa sprawdzi prace uczestników w tym samym 

dniu oraz ogłosi wyniki.   
 

4. 

Finaliści i Laureaci Konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.  
 

5. 
Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie. 

 
6. Dane osobowe uczestników konkursu zostaną wykorzystane wyłącznie w 

celu przeprowadzenia konkursu i nie będą przechowywane dłużej niż do 
końca roku szkolnego.  

 
 

Przewodniczący Komisji i Organizator  
Piotr Majewski 

LO Nr III im. J. Słowackiego w Otwocku 

 


