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REGULAMIN 

VII POWIATOWEGO KONKURSU POLIGLOTÓW 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 

POWIATU MIŃSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

 
A. UWAGI OGÓLNE 

Konkurs organizowany jest pod patronatem Starosty Powiatu Mińskiego oraz Dyrektora 

Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim. 

1. Organizatorami Konkursu są nauczyciele języków obcych w Zespole Szkół 

Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim, wchodzący w skład Komitetu 

Organizacyjnego Konkursu przy ZSE w Mińsku Mazowieckim. 

2. Celem Konkursu jest monitorowanie poziomu kompetencji językowych uczniów szkół 

ponadpodstawowych Powiatu oraz wzmocnienie motywacji do nauki języków obcych 

poprzez rozwijanie umiejętności i zainteresowań uczniów zdolnych.  

3. Językiem wiodącym Konkursu jest język angielski, do którego uczestnicy dobierają wg 

preferencji drugi język obcy spośród podanych: język rosyjski, język niemiecki, język 

hiszpański. 

4. Prawo udziału w Konkursie posiada każdy uczeń szkoły ponadpodstawowej Powiatu 

Mińskiego, uprzednio zgłoszony przez swoją szkołę macierzystą. 

5. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i ma charakter indywidualny.  

6. Konkurs ma charakter trzystopniowy i odbywa się na terenie uprzednio zgłoszonych 

szkół (etap I) oraz na terenie ZSE w Mińsku Mazowieckim (etap II i III - finał).  

7. Liczba zgłoszonych przez szkoły uczniów nie może być większa niż 12 osób (razem, 

we wszystkich kategoriach językowych). Maksymalnie po 4 uczniów na dany język, 

bez możliwości zmiany na inny język. ZSE – jako organizator, ma prawo  

do zgłoszenia dodatkowo po jednym uczniu więcej w każdej kategorii językowej.  
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O sposobie zakwalifikowania uczniów do etapu szkolnego oraz etapu II decydują 

nauczyciele – opiekunowie.  

8. W celu przystąpienia do Konkursu, szkoły zobowiązane są do jednorazowego 

zgłoszenia uczestnictwa i wskazania koordynatora, a ten do złożenia oświadczenia  

i nadesłania go pocztą elektroniczną w ustalonym terminie na adres koordynatora 

Konkursu.  

9. Dyrektor każdej szkoły biorącej udział w Konkursie zatwierdza szkolnego koordynatora 

do spraw Powiatowego Konkursu Poliglotów, którego zadaniem jest prawidłowe i 

terminowe wypełnienie formalności związanych z Konkursem (w etapie szkolnym i 

ewentualnie w finale) oraz zapoznanie się i innych zainteresowanych nauczycieli z 

regulaminem Konkursu, a także (w razie potrzeby) kontakt z Komitetem 

Organizacyjnym Konkursu.  

10. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian  

w terminarzu i regulaminie Konkursu.  

 

B. PRZEBIEG KONKURSU 

VI Powiatowy Konkurs Poliglotów dotyczy wiedzy gramatyczno-leksykalnej z elementami 

kulturowymi danego kraju. Umiejętności z języka angielskiego sprawdzane są na poziomie 

B2+, natomiast z pozostałych języków na poziomie A2. Zakres merytoryczny konkursu opiera 

się na podstawie programowej dla szkół ponadpodstawowych oraz na aktualnym Informatorze 

maturalnym z języków obcych.  

 

1.  Etap I – pozostaje w gestii poszczególnych szkół „Uczestników” 

 

2.  Etap II - składa się z testów obejmujących wiedzę pogrupowaną w trzech obszarach:  

a.  Rozumienie tekstu czytanego  

b.  Znajomość języka w obszarze leksykalno-gramatycznym  

c. Umiejętność translacji (tłumaczenia) wypowiedzi w języku obcym 

Na rozwiązanie testów przeznacza się do 50 minut /z każdego języka/ z 10-minutową przerwą 

na zmianę języka.  

Po zakończeniu tego etapu nauczyciele - członkowie Komisji konkursowej, w terminie 

2 tygodni, sprawdzają prace uczestników i informują ich szkoły macierzyste o rezultatach.  
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Na podstawie osiągniętych wyników (liczbie zdobytych pkt) uczniowie zostają 

zakwalifikowani do etapu III - finału Konkursu.  

Do Finału przechodzi 12 uczestników z największymi wynikami sumarycznymi z obu 

języków. Warunkiem koniecznym do zakwalifikowania się do III etapu Konkursu jest 

uzyskanie minimum 10% punktów z każdego języka. Decyzję o zakwalifikowaniu podejmuje 

Komitet Organizacyjny Konkursu i jest ona ostateczna.  

 

3. Etap III - Finał Konkursu przeprowadzany jest dwufazowo: w części pisemnej, 

sprawdzającej znajomość rozumienia tekstu słuchanego oraz w części ustnej – Ścisły Finał - 

jako rozmowa przeprowadzana przez Komisję Konkursową na podstawie 2 wylosowanych 

pytań z 15 kręgów tematycznych (dla każdego języka oddzielnie). W skład Komisji wchodzą: 

nauczyciele ZSE (z każdego języka: angielski, hiszpański, niemiecki, rosyjski) oraz 

nauczyciele j. obcych - opiekunowie uczestników z innych szkół zaproszonych na finał, jako 

obserwatorzy.  

 

Do Ścisłego Finału przechodzi 5 uczestników.  

a. Egzamin ustny trwa maksymalnie 6 min (po 3 min na każdy z dwóch języków). 

Uczestnicy odpowiadają na 4 pytania (po 2 dla każdego języka). 

b. Maksymalna ilość punktów do zdobycia na tym etapie: 30 pkt (po 15 pkt na każdy 

język). Odpowiedzi uczniów z poszczególnych języków będą oceniane według 

następujących kryteriów: 6 pkt treść, 5 pkt bogactwo, 4 pkt poprawność, wymowa, 

płynność.   

c. Ostateczny wynik jest sumą punktów z obu części Etapu III (słuchania i odpowiedzi 

ustnej).  

d. Jeżeli w ostatecznej klasyfikacji nastąpi wśród finalistów zbieżność punktowa,  

nie przeprowadza się dogrywki, uczestnicy zajmują określone miejsce ex aequo. 

 

C. UPRAWNIENIA 

1.  Wszyscy uczniowie biorący udział w finale otrzymują pamiątkowe dyplomy.  

2. Finaliści Etapu III otrzymują wyróżnienia. 

3. Laureaci, troje uczniów z najwyższymi wynikami, otrzymuje nagrody rzeczowe. 

 

D. RAMOWY TERMINARZ KONKURSU NA ROK SZKOLNY 2021/2022 
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● Etap szkolny /wytypowanie uczestników/ 

ZGŁOSZENIA prosimy nadsyłać na adres szkoły organizatora (Zespół Szkół Ekonomicznych 

ul. Kazikowskiego 18; 05-300 Mińsk Mazowiecki) z dopiskiem „VI Konkurs Poliglotów” lub 

na adres mailowy szkolnego koordynatora konkursu, p. Kingi Oklesińskiej-Augustyniak: 

k.oklesinska@zsemm.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do 25.10.2022. 

W zgłoszeniu należy podać: 

1. Nazwę i adres szkoły, adres mailowy. 

2. Dane szkolnego koordynatora (imię, nazwisko, adres mailowy) 

3. Dane uczestników (imię i nazwisko, szkoła, klasa, wybrany drugi język obcy). 

4. Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego ucznia, adres mailowy. 

5. W załączniku:  

✓ oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem VII Powiatowego Konkursu 

Poliglotów dla Szkół Ponadpodstawowych i o znajomości obowiązków 

koordynatora szkolnego;  

✓ wyrażenie zgody uczestnika na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie 

wizerunku w celach organizacji i promocji konkursu; 

✓ ankieta uczestnika ze zgodą rodzica na udział w Konkursie (w przypadku uczniów 

niepełnoletnich).  

 

● Etap II 

ODBĘDZIE się 08.11.2022 r. o godz. 09.00 w siedzibie Organizatora Konkursu, w Zespole 

Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim, ul. Kazikowskiego 18. 

 

● Etap III – FINAŁ  

ODBĘDZIE się 13.12.2022 r. o godz. 09:00 w siedzibie Organizatora Konkursu, w Zespole 

Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim, ul. Kazikowskiego 18. 

 

PODSUMOWANIE I ROZDANIE NAGRÓD: planowane jest na 20.12.2022 r. o godz. 

12:15. 

 

● ADRES KOMITETU ORGANIZACYJNEGO 

Komitet Organizacyjny VII Powiatowego Konkursu Poliglotów dla Uczniów Szkół 

Ponadpodstawowych 
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ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH 

UL. KAZIKOWSKIEGO 18 

05-300 MIŃSK MAZOWIECKI 

tel. 25 758 28 86 

 

Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w terminarzu i 

regulaminie konkursu. O ewentualnych zmianach zostaną poinformowani koordynatorzy 

Konkursu z poszczególnych szkół. Kwestie sporne rozwiązują organizatorzy Konkursu. 

 


