
 

 

 

Zespół  Szkół  Ogólnokształcących w Strzelinie 

Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie 

57-100 Strzelin,      ul. Jana Pawła II nr 23, 

tel. 071 3921364, fax. 071 3923527, 

www.lostrzelin.pl, e-mail:sekretariat@lostrzelin.pl  

 

Regulamin konkursu powiatowego z języków obcych „Strzeliński Poliglota” 

Rok szkolny 2022/2023 

 

Organizatorzy konkursu: nauczyciele języków obcych Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Strzelinie. 

Uczestnicy: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych powiatu 

strzelińskiego; 

Konkurs „Strzeliński Poliglota” przewidziany jest dla uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych na dwóch poziomach, pierwszy poziom dla 

uczniów klas I i II oraz drugi dla uczniów klas III / IV. Konkurs jest bezpłatny i mogą w nim 

brać udział uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych Powiatu 

Strzelińskiego i okolic. 

 

Cel konkursu:  

cele edukacyjne: 

 rozwijanie umiejętności językowych uczniów,  

 motywowanie do pogłębiania wiedzy,  

 stwarzanie możliwości wykorzystania nabytych umiejętności językowych,  

 przygotowanie uczniów do egzaminów zewnętrznych; 

 cele wychowawcze: 

 rozwijanie aktywności młodzieży,  

 promowanie językowych talentów w środowisku lokalnym; 

 zachęcanie uczniów do samorozwoju i rozwijania pasji językowych; 

 

Zakres merytorycznych treści i umiejętności wymaganych od uczestników konkursu 

Etapy pisemne: Testy obejmują znajomość leksyki, struktur leksykalno-

gramatycznych, przysłów i idiomów z zakresu podstawy programowej dla szkół 

ponadgimnazjalnych / ponadpodstawowych. 

http://www.lostrzelin.pl/


 

Etap ustny: Uczniowie powinni wykazać się znajomością słownictwa oraz struktur 

leksykalno-gramatycznych, powinni wykazać się płynnością wypowiedzi, właściwym 

reagowaniem w typowych sytuacjach, powinni umiejętnie nawiązywać rozmowę i ją 

kontynuować. 

Szczebel konkursu:    konkurs powiatowy 

 

Liczba etapów konkursu:    2 

 etap szkolny  

 etap powiatowy 

 

Sposób i terminy przeprowadzenia poszczególnych etapów konkursu 

Terminy: W każdym roku szkolnym organizatorzy określają terminy zgłoszeń 

uczestników do konkursu oraz termin konkursu etapu szkolnego i powiatowego (części 

pisemnej i ustnej).  

Etap pisemny szkolny – 20.03.2023. 

Etap pisemny powiatowy – 28.03.2023. 

Etap ustny powiatowy – 04.04.2023. 

 

Opis konkursu: Uczestnicy konkursu muszą wybrać dwa języki obce,  z których 

rozwiążą test konkursowy: z języka wiodącego – na poziomie rozszerzonym, z drugiego 

wybranego przez siebie języka – na poziomie podstawowym. Każdy zgłoszony uczeń może 

wybrać 2 języki obce spośród czterech: język niemiecki, język angielski, język francuski, 

język rosyjski. Uczestników zgłaszają nauczyciele języków obcych uczący w szkołach 

ponadgimnazjalnych / ponadpodstawowych. Listę uczestników wraz z wybranymi przez nich 

językami obcymi oraz poziomami nauczyciele przekazują organizatorom drogą mailową lub 

listowną w określonym w ogłoszeniu terminie.  

 

Etap pisemny: Testy językowe obejmują znajomość leksyki oraz struktur leksykalno-

gramatycznych z zakresu podstawy programowej dla szkół ponadgimnazjalnych. Uczniowie 

klas pierwszych i drugich rozwiązują test z języka wiodącego w zakresie podstawy 

programowej dla klas pierwszych i drugich na poziomie rozszerzonym i test z drugiego 

języka – na poziomie podstawowym. Uczniowie klas III / IV rozwiązują test z zakresu 

podstawy programowej, obejmujący zakres rozszerzony klasy III / IV z wybranego przez 

siebie języka wiodącego, z języka drugiego - zakres podstawowy z klasy III / IV. Testy 

obejmują znajomość leksyki, struktur leksykalno-gramatycznych. przysłów i idiomów  

z zakresu podstawy programowej dla szkół ponadgimnazjalnych / ponadpodstawowych. 

Uczniowie rozwiązują test leksykalno-gramatyczny zawierający zadania zamknięte: test 

lukowy (uzupełnianie luk właściwą formą gramatyczną lub leksykalną). Za każdą poprawnie 

uzupełnioną lukę uczniowie otrzymują 1 punkt. 



 

Czas trwania części pisemnej: 120 minut: 60 minut – test z wiodącego języka, 60 

minut – test z drugiego języka. 

 

Etap ustny: Do etapu ustnego przechodzą uczniowie, którzy osiągną co najmniej 80 

procent na teście pisemnym z języka wiodącego i 70 procent z testu z drugiego języka. 

Podczas etapu ustnego uczniowie prezentują swoje umiejętności z dwóch wybranych języków 

w formie:  opisu obrazka, rozmowy na jego temat – udzielanie odpowiedzi na pytania 

komisji. Uczniowie powinni wykazać się znajomością słownictwa oraz struktur leksykalno-

gramatycznych, powinni wykazać się płynnością wypowiedzi, właściwym reagowaniem  

w typowych sytuacjach, powinni umiejętnie nawiązywać rozmowę i ją kontynuować. 

Uczniowie otrzymują punkty za realizację każdego zadania (opis obrazka oraz za udzielania 

odpowiedzi na 3 pytania) oraz za zakres zaprezentowanych struktur leksykalno-

gramatycznych, poprawność wypowiedzi, wymowę oraz za płynność wypowiedzi. 

 

Sprawdzanie testów na etapie powiatowym: Testy sprawdzane są przez komisję 

powołaną przez dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelinie.  

 

 

Wysokie miejsca w konkursie oraz warunki ich uzyskania 

Laureaci: 

Uczniowie, którzy otrzymują najwyższą liczbę punktów po zsumowaniu wyników  

z części pisemnej (testy leksykalno-gramatyczne) i ustnej (rozmowa z komisją punktowana 

zgodnie z tabelą oceny) – na etapie powiatowym:  

- uczniowie, którzy zajmują I miejsca w konkursie.  

- uczniowie, którzy zdobędą miejsca II i III  otrzymują dyplomy z informacją o zajęciu II i III 

miejsca w konkursie na „Strzelińskiego Poliglotę” 

 

Finaliści: uczniowie, którzy przeszli do finału, a więc do II etapu konkursu. 

 

Nagrody: dyplomy (dla wszystkich finalistów) i nagrody książkowe lub rzeczowe (dla 

laureatów). 

 

Nauczyciele przygotowujący uczniów do udziału w konkursie otrzymują dyplomy 

uznania za dodatkową pracę dydaktyczną. 

Organizatorzy informują, iż zgłoszenie do udziału w konkursie jest jednoznaczne  

z wyrażeniem zgody na fotografowanie, filmowanie i publikację wizerunku ucznia na stronie 

internetowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelinie oraz na zdjęciach w mediach 

lokalnych. 

 

Możliwość zdalnego przeprowadzenia konkursu 

W przypadku zagrożenia epidemicznego organizatorzy informują o możliwości 

zdalnego przeprowadzenia każdego etapu konkursu z zachowaniem zasady kontrolowanej 



 

samodzielności oraz warunków bezpieczeństwa sanitarnego. Do szkół zostanie wysłany link 

do platformy testowej (Forms lub Testportal). Na etapie szkolnym i powiatowym linki           

do testów roześlą nauczyciele uczący w szkołach biorących udział w konkursie. Wyniki 

testów sprawdzą organizatorzy konkursu. Uczniowie otrzymają informację o czasie trwanie 

dostępu do testu; muszą pracować samodzielnie, nie opuszczając ani razu strony z testem. 

Etap ustny zostanie przeprowadzony na platformie Teams. 

 



 

TABELA  OCENY  NA  

KONKURSIE  „Strzeliński Poliglota”  - CZĘŚĆ USTNA 

 
Ilu elementów 

uczeń się odniósł 

? 

 

Ile elementów 

uczeń 

rozwinął? 
 

 

4 3 2 1 0 

4 6 p. 5 p. 4 p. 3 p. 2 p. 

3  4 p. 3 p. 2 p. 1 p. 

2   3 p. 2 p. 1 p. 

1    1 p. 0 p. 

0     0 p. 

 

 element 1 

opis 

obrazka 

element 2 

pytanie 1 

element 3 

pytanie 2 

element 4 

pytanie 3 

liczba 

punktów 

odniesienie      

rozwinięcie     

pomoc      
 

punkty za 

realizację 

zadań ( max. 6) 

zakres struktur 

leksykalno-

gramat.  

( max. 4) 

poprawność 

struktur (max. 

4) 

wymowa  

( max. 2 

pkt.) 

płynność 

wypowiedzi  

( max. 2 

pkt.) 

liczba 

punktów 

( max. 18 

pkt.) 
 

 

     

 

 

 

 


