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REGULAMIN 
KONKURSU WIEDZY O KRAJACH  

ANGLO-  

I NIEMIECKOJĘZYCZNYCH 

 

 

ORGANIZATORAMI KONKURSU SĄ: 

mgr Angelika Mitas – nauczyciel języka angielskiego 

dr Marta Kurzeja – nauczyciel języka niemieckiego 

 

1. Cele konkursu: 

• Rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczego działania uczniów 

• Rozwijanie u uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości 

podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów 

• Rozwijanie odpowiedzialności za własne działania poprzez samodzielne śledzenie 

przepływu informacji dot. konkursu 

• Motywowanie nauczycieli do podejmowania różnorodnych działań w zakresie 

nagradzania pracowitości i samodzielnego poszukiwania wiedzy przez ucznia  

• Promowanie osiągnięć uczniów i ich nauczycieli 

 

2. Ustalenia ogólne: 

• WSZYSTKIE INFORMACJE DOTYCZĄCE KONKURSU ZNAJDUJĄ SIĘ NA GAZETCE 

ŚCENNEJ KLUBU EUROPEJSKIEGO ORAZ NA STRONE INTERNETOWEJ KE: 

zspg2klubeuropejski.esy.es – uczniowie, którzy zapisują się do konkursu 

ZOBOWIĄZUJĄ SIĘ do systematycznego śledzenia wywieszanych informacji 

• Uczniowie proszeni są o nie zdejmowanie informacji z gazetki ściennej bez zgody 

organizatorów.  
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• ARCHIWUM KONKURSU (TESTY ELIMINACYJNE) znajdują się na stronie internetowej 

klubu zspg2klubeuropejski.esy.es w zakładce KONKURS. Dostępne są dla wszystkich 

uczestników po wpisaniu odpowiedniego kodu, który znajduje się u organizatorów  

• ZAGADNIENIA do konkursu znajdują się na stronie internetowej klubu 

zspg2klubeuropejski.esy.es w zakładce KONKURS. Dostępne są dla wszystkich 

uczestników 

• MATERIAŁY, które stanowią pomoc w przygotowaniu się do konkursu znajdują się na 

stronie internetowej klubu zspg2klubeuropejski.esy.es w zakładce: CZY WIESZ, ŻE…? 

oraz GALERIA 

• Ze względu na stopień trudności i obszerność zagadnień konkurs skierowany jest do 

uczniów GIMNAZJUM 

• Konkurs odbywa się w języku POLSKIM 

• Udział uczniów w konkursie jest dobrowolny 

• Uczniowie zgłaszają swój udział ustnie jednemu z w/w organizatorów, który wpisuje 

chętnych na listę uczestników 

• Zgłoszenie się ucznia do konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się z 

regulaminem oraz deklaracją do jego przestrzegania 

• Uczeń może w każdej chwili bez podania przyczyny wycofać się z konkursu jednak 

proszony jest o tym fakcie poinformować organizatorów ze względów praktycznych 

(ksero testów, wybór sal na konkurs itp.) 

 

3. Przebieg konkursu: 

• Konkurs składa się z dwóch etapów: ELIMINACJI oraz FINAŁU. Szczegółowy 

harmonogram konkursu określa załącznik nr 1 

• I etap (eliminacje) ma formę pisemną – jest to test, który każdy uczeń rozwiązuje 

INDYWIDUALNIE 

• Etap I ma na celu wyłonić najlepiej przygotowanych uczniów, którzy wezmą udział w 

finale 

• W przypadku gdy niemożliwe jest wyłonienie finalistów organizowana jest dogrywka 

• Organizatorzy nie wywieszają listy z punktacją. Uczniowie dowiadują się o swój wynik 

u organizatora 

• Uczniowie MAJĄ PRAWO WGLĄDU do swoich prac po uprzednim umówieniu się z 

organizatorem 

• Po ostatecznym przeliczeniu wyników organizatorzy tworzą listę finalistów oraz 

uczniów rezerwowych, (którzy mogą zastąpić finalistę w przypadku gdy ten nie ma 

możliwości wzięcia udziału w II etapie) 

• Po ogłoszeniu daty II etapu finaliści deklarują jednemu z organizatorów gotowość do 

udziału w finale w przeciwnym razie zastępuje ich osoba z listy rezerwowych 

• Osoby oraz pomocnicy biorący udział w II etapie przynoszą pisemną zgodę rodziców 

na wykorzystanie wizerunku w celach promocyjnych konkursu. Zgoda stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu 
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• II etap (finał) ma formę ustną i może w nim wziąć udział nie mniej niż 10 uczniów ale 

nie więcej niż 14 (liczba ta zależy od wyników etapu I) i decydują o niej organizatorzy 

• II etap składa się z trzech rund z pytaniami o wzrastającym stopniu trudności – 

zadania finaliści rozwiązują w PARACH 

• Podczas obydwu etapów konkursu obowiązuje ZAKAZ UŻYWANIA TELEFONÓW 

KOMÓRKOWYCH. Uczestnik, który złamie ten zakaz zostaje usunięty z konkursu 

 

4. Nagrody: 

• Każdy uczestnik konkursu otrzymuje dyplom za zajęcie odpowiedniego miejsca w 

konkursie 

• ZA ZGODĄ NAUCZYCIELA UCZĄCEGO zdobywcy od III – I miejsca otrzymują ocenę o 

stopień wyższą na koniec roku szkolnego z jednego wybranego języka obcego – 

informację tą uczniowie otrzymują od nauczyciela uczącego PRZED DEKLARACJĄ 

UDZIAŁU W KONKURSIE 

• W przypadku gdy zdobywcy I miejsca wykażą się NIEPRZECIĘTNĄ WIEDZĄ  związaną z 

tematyką konkursu, którą odzwierciedla ponad przeciętny wynik końcowy w II etapie  

- uczniowie mogą otrzymać ocenę o stopień wyższą z obydwóch języków obcych.  

 

W RAZIE JAKICHKOLWIEK PYTAŃ I WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCYCH KONKURSU 

ORGANIZATORZY CHĘTNIE UDZIELAJĄ ODPOWIEDZI ORAZ WSKAZÓWEK ☺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KLUB EUROPEJSKI  

 

Strona 4 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

HARMONOGRAM KONKURSU 

 
1. Koniec STYCZNIA lub początek LUTEGO:  

• Wywieszenie informacji dotyczącej nadchodzącego konkursu: REGULAMINU ORAZ 

ZAGADNIEŃ na rok szkolny 2012/13 

2. Druga połowa MARCA: 

• Organizacja etapu I 

3. Druga połowa MAJA: 

• Organizacja etapu II 

 

ORGANIZATORZY ZASTRZEGAJĄ SOBIE PRAWO DO ZMIAN W/W TERMINÓW 

W UZASADNIONYCH PRZYPADKACH 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

ZGODA 

 

 

Nowy Sącz,        …………………...   
 
 
 

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU 
 

Konkursu Wiedzy o Krajach Anglo – i Niemieckojęzycznych 
 
 
W oparciu o akty prawne regulujące przetwarzanie danych osobowych  (Ustawa 
z dn. 29 sierpnia 1997 r., rozporządzenie MSWiA z dn.29 kwietnia 2004 r., rozporządzenie MSWiA z 
dn.3 czerwca 1998 r.) prosimy o wypełnienie zgody na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku 
w celach promocyjnych konkursu.* 
 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka…………………………………………… 
ucznia (uczennicy) szkoły ………………………………………….…………….………………………………………………. 
uczestnika Konkursu Wiedzy o Krajach Anglo – i Niemieckojęzycznych 
 
 
 
 
       …………………………………………… 
       Czytelny podpis rodzica (prawnego opiekuna) 
 

 

 

*Klub Europejski umieszcza zdjęcia z przebiegu konkursu: 

✓ Na stronie internetowej Klubu: zspg2klubeuropejski.esy.es zakładka: KRONIKA 
✓ Na gazetce ściennej KE 
✓ W Kronice Szkolnej 

 KE nie umieszcza nazwisk uczestników, informacji o liczbie pkt. oraz miejsc, które zdobyli 

 


