
 

 

 

 

REGULAMIN XII POWIATOWEGO  

KONKURSU JĘZYKÓW OBCYCH  DLA UCZNIÓW 

SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU 

RZESZOWSKIEGO  

w roku szkolnym 2014/2015 

opracowany przez Grupę Samokształceniową Nauczycieli 

Języków Obcych Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu 

Rzeszowskiego. 

 

 

 

 

 



I. WSTĘP 

1. Organizatorem XI Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych Powiatu Rzeszowskiego jest Grupa Samokształceniowa 

Nauczycieli Języków Obcych Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Rzeszowskiego.  

Konkurs organizowany jest pod patronatem Starosty Rzeszowskiego. 

 

2. W celu przeprowadzenia Konkursu powołuje  się Komitet Główny i Komitety Szkolne 

Konkursu Języków Obcych.  

a) Siedzibą Komitetu Głównego jest: 

Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie, 36-065 

Dynów, ul 1-go Maja 17  

b) Komitety Szkolne tworzone są w szkołach. 

II. CELE KONKURSU 

1. Motywowanie uczniów do uczenia się języków obcych oraz mobilizowanie ich do 

samodzielnej, systematycznej pracy i pogłębiania ogólnej wiedzy. 

2. Podnoszenie poziomu umiejętności językowych młodzieży. 

3. Wdrażanie europejskich poziomów osiągnięć językowych zalecanych przez Radę 

Europy. 

4. Zainteresowanie uczniów kulturą obszaru nauczanego języka obcego oraz pogłębianie 

wiedzy w tym zakresie, a także wykorzystanie wiedzy o krajach nauczanego języka 

obcego zdobytej na innych przedmiotach (język polski, historia, geografia). 

5. Kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec innych narodów, ich kultury i 

języka. 

6. Nagradzanie wysiłków uczniów i nauczycieli.  

7. Dobre przygotowanie uczniów do matury z języka obcego.      

8. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas pierwszych, drugich, trzecich i czwartych 

szkół ponadgimnazjalnych 

 



III. ORGANIZACJA KONKURSU 

 

1. Konkurs organizuje i przeprowadza Komitet Główny Konkursu Języków Obcych 

powołany przez Grupę Samokształceniową Nauczycieli Języków Obcych Powiatu 

Rzeszowskiego Ziemskiego. 

2. Konkurs jest dwustopniowy: 
 

a) Etap szkolny – odbędzie się w poszczególnych szkołach do 13 marca 2015 r. 

b)  Etap powiatowy  –  odbędzie  się w marcu w Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji 

Edukacji Narodowej w Dynowie : 

 język niemiecki – 24 marca 2015 o godz. 10.00 

 język angielski – 24 marca 2015 o godz. 11.30 

 

IV.       PRZEBIEG KONKURSU    

A. Ustalenia ogólne 

1. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Powiatu 

Rzeszowskiego Ziemskiego, uczący się języka niemieckiego lub angielskiego 

w szkole. 

2. Zawody etapu szkolnego i powiatowego przeprowadzone będą w formie 

pisemnej. 

3. Do zawodów etapu powiatowego przechodzi 6 osób z danego języka z każdej 

szkoły, które zdobyły najwyższą ilość punktów w etapie szkolnym. 

4. Praca nie może być pisana ołówkiem i nie wolno używać korektora. 

B. Etap szkolny 

1. Etap szkolny organizuje i przeprowadza Szkolna Komisja Konkursu Języków 

Obcych składająca się z minimum 2 nauczycieli, w tym nauczyciela danego 

języka obcego. 

2. Test na etap szkolny układa, sprawdza i ocenia Szkolna Komisja Konkursu: 

a) test składa się z czterech części: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu 



czytanego, test leksykalno-gramatyczny (test przygotowują nauczyciele 

uczący w danej szkole, ponieważ stopień zaawansowania nauki języków jest 

różny w poszczególnych szkołach;) 

b) zadania nie wykraczają poza poziom B1 wg europejskich poziomów 

osiągnięć językowych zalecanych przez Radę Europy. 

3. Czas trwania eliminacji szkolnych: 90 minut. 

4. Każda praca powinna być sprawdzona, oceniona i czytelnie podpisana przez 

sprawdzającego – członka Szkolnej Komisji Konkursu. 

5. 5. Protokół ostemplowany pieczęcią szkoły, podpisany przez dyrektora szkoły 

i członków Komisji Szkolnej należy przesłać faxem na nr 016 6521077 do 

Komitetu Głównego (LO Dynów) w nieprzekraczalnym terminie do  19 

marca 2015 r. lub na adres: trzynabeata@op.pl do godz. 15.00. Protokół 

powinien zawierać informację o maksymalnej ilości punktów możliwych do 

zdobycia w etapie szkolnym w danej szkole, termin przeprowadzenia etapu 

szkolnego oraz listę 6 osób które zakwalifikowały się do etapu II i ilość 

zdobytych przez nich punktów. Niedostarczenie protokołu w podanym 

powyżej terminie wyklucza udział uczniów danej szkoły w II etapie. 

C. Etap powiatowy 

1. Eliminacje powiatowe przeprowadza Komitet Główny Konkursu.  

2. Testy konkursowe zostaną przygotowane przez pracowników uczelni 

wyższej.  Koperty z zadaniami zostaną otwarte w dniu konkursu w obecności 

uczestników. 

3. Test przygotowuje nauczyciel danego języka obcego, który nie jest 

zatrudniony, lub nie uczy uczestników konkursu w żadnej ze szkół biorących 

udział w konkursie.      

4. Czas trwania eliminacji regionalnych: 90 minut. 

5. Komitet Główny sporządza protokół z przebiegu zawodów wraz z listą 

uczniów biorących udział w etapie powiatowym . 

6. Po przeprowadzeniu etapu powiatowego Komitet Główny ustala listę 

laureatów.  Laureatami XII Powiatowego Konkursu Języków Obcych zostaje 

10 uczniów z danego języka, którzy zdobyli największą liczbę punktów w 

etapie powiatowym.  



7. Laureaci, którzy uzyskają najwyższą ilość punktów otrzymają tytuły laureata 

I, II i III miejsca, pozostali laureaci otrzymują dyplom laureata bez podania 

miejsca.  

V.      ZAKRES WYMAGANEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI 

1. Uczniowie przystępujący do Konkursu powinni wykazywać się znajomością 

języka obcego na poziomie B1 wg europejskich poziomów osiągnięć 

językowych zalecanych przez Radę Europy i podstawową wiedzą o krajach 

obszaru nauczanego języka obcego. 

2. Uczniowie zakwalifikowani do etapu powiatowego powinni wykazać się 

znajomością języka obcego na poziomie wykraczającym poza poziom B1. 

3. Wszyscy uczestnicy Konkursu powinni wykazać się umiejętnościami 

językowymi  w zakresie wymagań zawartych w Informatorze maturalnym na 

poziomie podstawowym. 

 VI.      LITERATURA 

1. Podręczniki przeznaczone dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 

2.  Informatory maturalne 

 

 


