
Regulamin międzyszkolnego konkursu języka angielskiego 

THE POWER OF CULTURE – Siła kultury 

Patronat nad konkursem obejmuje: 

 

Cele konkursu: 

– rozbudzenie zainteresowania językiem angielskim, 

– poszerzenie wiedzy na temat kultury i tradycji krajów anglojęzycznych, 

– podniesienie umiejętności językowych, 

– podniesienie samooceny uczniów. 

 

I. Postanowienia ogólne  

1. Organizatorem konkursu jest Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia im. Bł. Karoliny 

Kózkówny w Pilźnie (ul. Lwowska 14, 39-220 Pilzno). 

2. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

3. Konkurs dotyczy kultury i tradycji wybranych krajów anglojęzycznych. 

 

II. Warunki uczestnictwa 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas VII–VIII szkół podstawowych. 

2. Zapisów dokonuje się poprzez formularz umieszczony pod regulaminem. 

3. Zgłoszenia należy dokonać do dnia 17 marca 2023 r. 

4. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 10 uczniów. 

 

III. Organizacja konkursu 

1. Konkurs odbędzie się w dniu 28 marca 2023 r.  

2. Link do konkursu będzie aktywny w dniu 28 marca 2023 r. od godziny 8.00 do godziny 

12.00. 

3. Konkurs odbędzie się w formie online na platformie internetowej Testportal.pl. 

4. Konkurs odbędzie się w szkole macierzystej uczniów, pod nadzorem nauczyciela 

koordynatora.  

5. Każdy uczestnik może przystąpić do konkursu tylko raz. 

6. Czas trwania konkursu to 40 minut. 

7. Pytania konkursowe będą dotyczyły przesłanych materiałów źródłowych: treści oraz 

słownictwa. Test konkursowy jest w języku angielskim. 

8. Wszystkie pytania są jednokrotnego wyboru. 

9. W trakcie pisania konkursu nie można korzystać z żadnych materiałów 

przygotowawczych. 

10. Nauczyciel koordynator otrzyma do dnia 27 marca 2023 r. link dostępu do platformy 

konkursowej, które następnie przekaże swoim uczniom.  

11. W celu zapoznania uczniów z platformą konkursową w dniu 21 marca 2023 r., o 

godzinie 9.00, tj. na tydzień przed konkursem, zostanie przesłany nauczycielom 



koordynatorom link do testu próbnego w celu zaznajomienia z platformą Testportal.pl 

i wstępnej weryfikacji uczestników konkursu. 

12. Prace uczniów są zapisywane bezpośrednio na platformie konkursowej i nie wymagają 

dodatkowych działań nauczycieli koordynatorów. 

13. Wyniki zostaną przesłane przez organizatora na skrzynkę e-mailową nauczyciela 

koordynatora oraz szkoły do 4 kwietnia 2023 r.  

14. Podsumowanie wyników konkursu i uroczyste wręczenie dyplomów i nagród odbędzie 

się 18 kwietnia 2023 r. w budynku szkoły przy ulicy Lwowskiej 14, 39-220 Pilzno. Na 

spotkanie zostaną zaproszeni uczniowie, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w 

konkursie, wraz z opiekunami. Odbędzie się również lekcja języka angielskiego w 

naszej pracowni językowej poprowadzona przez nauczyciela native speakera ze szkoły 

językowej „ezenglish”, której uczestnikami będą zaproszeni uczniowie. 

 

IV. postanowienia końcowe 

1. Dla wszystkich uczestników konkursu przewidziano dyplomy. Zostaną przesłane pocztą 

na adres szkoły. 

2. Nauczyciel koordynator otrzyma dyplom poświadczający współpracę i przygotowanie 

uczniów do wzięcia udziału w konkursie. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji w przypadku uzasadnionego 

podejrzenia dotyczącego braku samodzielności uczestników konkursu. 

4. Dane osobowe nauczycieli są przetwarzane wyłącznie na potrzeby konkursu, zgodnie 

z polityką prywatności umieszczoną na stronie internetowej. 

5. Zgłoszenie ucznia do konkursu oznacza, że: 

a) Nauczyciel koordynator uzyskał zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział ucznia 

w konkursie i przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska i 

klasy. Nie wymagamy przesyłania pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych. 

b) Nauczyciel koordynator przekazał uczniom udostępnione przez organizatora 

materiały przygotowawcze. 

6. W razie pytań prosimy o telefoniczny kontakt z organizatorami konkursu:  

a) Joanna Pietrzycka – 506 839 480, 

b) Małgorzata Szatkowska-Fis – 785 946 083. 

 

Materiały źródłowe do pytań konkursowych: 

https://learnenglish.britishcouncil.org/sites/podcasts/files/LearnEnglish-Magazine-Saint-Patricks-

Day_0.pdf 

https://learnenglish.britishcouncil.org/sites/podcasts/files/LearnEnglish-Magazine-Bonfire-Night.pdf  

https://learnenglish.britishcouncil.org/sites/podcasts/files/LearnEnglish-Magazine-National-Tea-

Day.pdf  

https://learnenglish.britishcouncil.org/sites/podcasts/files/LearnEnglish-Magazine-Pancake-Day.pdf  

https://www.youtube.com/watch?v=dOTslS6WOTY  

 

 

https://learnenglish.britishcouncil.org/sites/podcasts/files/LearnEnglish-Magazine-Saint-Patricks-Day_0.pdf
https://learnenglish.britishcouncil.org/sites/podcasts/files/LearnEnglish-Magazine-Saint-Patricks-Day_0.pdf
https://learnenglish.britishcouncil.org/sites/podcasts/files/LearnEnglish-Magazine-Bonfire-Night.pdf
https://learnenglish.britishcouncil.org/sites/podcasts/files/LearnEnglish-Magazine-National-Tea-Day.pdf
https://learnenglish.britishcouncil.org/sites/podcasts/files/LearnEnglish-Magazine-National-Tea-Day.pdf
https://learnenglish.britishcouncil.org/sites/podcasts/files/LearnEnglish-Magazine-Pancake-Day.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=dOTslS6WOTY


ZGŁOSZENIE DO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

Dane szkoły 

Nazwa szkoły: …………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Województwo: …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Miejscowość: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Kod pocztowy: …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Ulica i nr budynku: ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Telefon szkoły: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Adres email szkoły: ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Nauczyciel koordynator 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Adres email: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Telefon: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

L.P. IMIĘ I NAZWISKO KLASA 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    



9.    

10.    

 

               Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu i akceptuję wszystkie zawarte w nim 

warunki. 

               Oświadczam, że uzyskałem/am pisemne zgody rodziców/opiekunów prawnych uczestników na 
przetwarzanie danych osobowych w celu organizacji konkursu oraz odbioru dyplomów i nagród, zgodnie  
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).  

 

 

  

 

 


