
 

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO  

DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH  
 

       I    Organizator: Studium Języków Obcych przy Karpackiej Państwowej Uczelni    

w Krośnie. 

      II    Cele konkursu 

-   sprawdzenie wiedzy z praktycznej znajomości języka angielskiego, 

-   rozwijanie zainteresowań językowych poprzez upowszechnienie umiejętności     

    skutecznego używania języka  angielskiego w codziennych sytuacjach, 

-   zapewnienie możliwości rywalizacji w  wybranej dziedzinie wiedzy,  

 -  mobilizowanie uczniów do samodzielnej i systematycznej pracy, 

 -  podnoszenie poziomu umiejętności stosowania języka obcego, 

 -  motywowanie do nauki uczniów uzdolnionych językowo, 

 -  motywowanie nauczycieli do pracy z młodymi pasjonatami. 

     III    Zakres treści i przebieg konkursu 

1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy 

opanowali język angielski na poziomie średniozaawansowanym i wyższym. Obejmuje on 

materiał leksykalny i gramatyczny matury rozszerzonej z języka angielskiego.  
 

   2. Konkurs przebiega w trzech etapach: 

I etap: etap wewnątrzszkolny -  każda szkoła wyłania na określonych przez siebie zasadach  

1 uczestnika, który przechodzi do następnego etapu. W konkursie nie mogą brać udziału 

laureaci I, II i III miejsca poprzednich edycji konkursu. 

II etap –  przeprowadzany w  KPU w Krośnie w dniu 1 kwietnia 2022 roku   

     Rozpoczęcie o godz. 10:00 - egzamin pisemny w formie testu  sprawdzającego 

rozumienie tekstu czytanego, rozumienie ze słuchu  oraz ćwiczenia z zakresu stosowania 

struktur leksykalno-gramatycznych (czas trwania 1 godz. 15 min.) 

 10 osób z najwyższą liczbą punktów przechodzi do etapu finałowego 

III etap ( finałowy ) – bezpośrednio po etapie II – ok. godz. 12:00 - składający się z części 

pisemnej (wypracowanie) oraz części ustnej (rozmowa w parach)  z katalogu 

tematycznego matury rozszerzonej.  

     Zwycięzcy zostaną wyłonieni po podsumowaniu wyników za obie części III etapu 

konkursu. 

     Około  godziny 14:00  nastąpi ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.  

    IV   Nagrody i dyplomy 

   Uczniom, którzy nie przeszli do etapu finałowego zostaną wręczone dyplomy uczestnictwa 

a zdobywcy miejsc  od 2 do 5 otrzymają vouchery uprawniające do zdawania 

międzynarodowego egzaminu FCE (First Certificate in English).  Zwycięzca konkursu  

otrzyma voucher na egzamin CAE (Cambridge Advanced English). 

W przypadku, gdy laureat konkursu nie może lub nie chce skorzystać z możliwości 

zdawania w/w egzaminów, nagroda zostanie przekazana kolejnej osobie wg listy laureatów.     

        

    V     Organizacja konkursu 

             1. Szkoły otrzymują pismo skierowane do nauczycieli języka angielskiego zawierające  

                  zaproszenie do Konkursu. 



 2.  Szkoły zgłaszają uczniów  wyłącznie drogą elektroniczną pod adresem    

      internetowym: 

            http://kpu.krosno.pl/konkursjezykaangielskiego 

         Rejestracja elektroniczna trwa do  27 marca 2022 roku.  

    3. Do wypełnionego przez szkołę elektronicznego formularza zgłoszeniowego wymagane   

         jest dołączenie skanu Oświadczenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez       

  organizatora  Konkursu. W przypadku uczniów niepełnoletnich zgody podpisują 

rodzice lub  opiekunowie.    

       Uczniowie biorący udział w Konkursie są zobowiązani dostarczyć  oryginały 

         oświadczeń w dniu Konkursu. 
   4.   Uczniowie zgłaszający się do każdego etapu Konkursu muszą mieć przy sobie  ważną     

          legitymację szkolną lub inny dokument potwierdzający tożsamość.  

 5.  Ogłoszenie wyników II i III etapu Konkursu oraz wręczenie dyplomów i nagród 

odbędzie się w dniu jego  przeprowadzenia.   

 6.  Nauczyciele mogą, na swoją prośbę, uzyskać szczegółową informację o liczbie punktów 

zdobytych przez ich uczniów drogą mailową (sjo@kpu.krosno.pl) w ciągu tygodnia od 

zakończenia Konkursu. Nie udostępnia się wglądu do prac uczniów w dniu Konkursu. 
 

          VI Ochrona danych osobowych. Publikacja wizerunku 
 

1. Ochrona danych osobowych 

 Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie 

danych osobowych dla potrzeb Konkursu. 

 Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych). 

 Organizator konkursu poinformuje uczestnika Konkursu o warunkach przetwarzania 

danych oraz przysługujących mu w związku powyższym prawach w formie klauzuli 

informacyjnej, stanowiącej załącznik do Regulaminu.  

2. Publikacja wizerunku 

 Informujemy, iż uczestnictwo w Konkursie wiąże się z możliwością opublikowania 

zdjęć lub nagrań audiowizualnych z przebiegu Konkursu oraz ceremonii wręczania 

nagród, wraz z opisem znajdujących się na nich osób w zakresie obejmującym imiona, 

nazwiska oraz nazwę szkoły.  

 Publikacja może mieć miejsce na plakatach i ulotkach informacyjnych organizatora  

oraz  stronie internetowej wyłącznie w celu dokumentacji przebiegu Konkursu oraz 

reklamy i promocji organizatora. 

 Udział w Konkursie możliwy jest po udzieleniu zgody na bezpłatną publikację 

wizerunku uczniów.   

 

       VII Postanowienia końcowe 

     1.    Nad prawidłowym przebiegiem II i III etapu konkursu czuwa Komisja składająca się z   

przedstawicieli Studium Języków Obcych Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie.   

     2.   Organizator zastrzega sobie prawo do uzasadnionych zmian w regulaminie.   

http://kpu.krosno.pl/konkursjezykaangielskiego
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