
 

                                                                                                                            
 
 

Oleśnica, 08.10.2018 r. 

Regulamin 
 

III Powiatowych Mistrzostw Językowych w kategorii języka angielskiego  
 

Miejsce konkursu – Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy 

27 lutego 2019 r. 

a. szkoły podstawowe kl. VI-VIII – godz. 9.00 

b. szkoły ponadgimnazjalne i III kl. gimnazjum – godz. 12.00 

 

 

ORGANIZATORZY: 
- Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy – Pani Marta Richter-Lesicka –konsultant edukacji języków 

obcych 

- II Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy – Pani Eleonora Marmajewska-Basińska 

- Szkoła Podstawowa im. Jerzego Badury w Międzyborzu – Pani Anna Krajka 

 

I. CELE KONKURSU:  

 

- Umożliwienie uczniom sprawdzenia znajomości języka angielskiego w sytuacjach życia 

codziennego, osadzonych w realiach krajów anglojęzycznego obszaru językowego oraz 

wykorzystania umiejętności językowych do ułożenia krótkiej historyjki w języku angielskim. 

- Umiejętność rozumienia informacji przekazywanych w języku angielskim oraz ustnego 

formułowania, zdobywania, udzielania informacji, literowania słów oraz odgadywania 

brzmienia słów przedstawianych przez drugą osobę z określonego zespołu. 

- Sprawność komunikacyjna wypowiedzi- wymowa dźwięków i akcentowania. 

- Jednym z elementów Konkursu jest dostęp i wykorzystanie przez organizatorów 

oraz uczestników zmagań nowoczesnych form komunikacji (wykorzystanie zasobów 

internetowych, słowników elektronicznych oraz kodów QR).  

 

REGULAMIN KONKURSU: 

II. Terminy w roku szkolnym 2018/2019: 

1. Konkurs odbędzie się 27 lutego 2019 r. w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy: 

2. Konkurs składa się wyłącznie z etapu powiatowego. Uczniowie oceniani będą drużynowo. 

3. W każdej kategorii wiekowej szkoła może zgłosić jedną drużynę dwuosobową. 

4. Kategorie wiekowe: 

- szkoły podstawowe kl. VI-VIII – godz. 9.00 

- szkoły ponadgimnazjalne oraz III klasa gimnazjum – godz. 12.00 

5. Termin przyjmowania zgłoszeń dla obu typów szkół mija 8 lutego 2019 r. 

6. Zgłoszenia przyjmujemy na kartach zgłoszeniowych, stanowiących załącznik do niniejszego 

regulaminu. 

 

 

 

POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI I KULTURY 

56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 56 
 

Sekretariat tel.: 071-314-01-72; Internet: www.pceik.pl; 

E-mail: sekretariat@pceik.pl 

http://www.pceik.pl/


Uczniowie które wezmą udział w trzech częściach Konkursu, sprawdzających poniższe 

umiejętności: 

 

1. Uzyskiwania i rozumienia informacji przekazywanych ustnie (uczestnik ogląda materiał filmowy                    

i rozwiązuje zadania sprawdzające zrozumienie usłyszanego tekstu); 

2. Uzyskiwania i rozumienia informacji przekazywanych pisemnie (analiza autentycznego tekstu   w 

języku angielskim np. ulotki reklamowej, rozkładu jazdy, oferty handlowej, instrukcji obsługi etc., 

zakończona sformułowaniem odpowiedzi na pytania odnoszące się do zadanego materiału); 

3.  Stworzenia krótkiego tekstu użytkowego (zapytanie, reklamacja, skarga, sms, notatka etc.) zgodnie ze 

szczegółowymi wskazówkami dotyczącymi treści.  

Zadania konkursowe będą opracowane na odpowiednich poziomach zaawansowania językowego  

dla szkół podstawowych, klasy gimnazjalnej i szkół ponadgimnazjalnych.  

 

 UWAGA:    

DO ODCZYTANIA ZADAŃ KONKURSOWYCH KAŻDA DRUŻYNA POTRZEBUJE  

URZĄDZENIA MOBILNEGO (TYPU SMARTFON) Z ZAINSTALOWANYM CZYTNIKIEM 

KODÓW QR (APLIKACJA). 

 

III. Komisja konkursowa, powołana przez Dyrektora będzie oceniać uczniów według następujących 

kryteriów, 

 Uzyskiwanie i przetwarzanie informacji na podstawie obejrzanego materiału: 

1.1.Uzyskiwanie / przetworzenie informacji 0-3 pkt.                                                                                   

(ilość informacji do uzyskania/ przetworzenia może się różnić w zależności od zadania i będzie 

określana każdorazowo przez organizatora; 

1.2. Umiejętności językowe 0-2 pkt.                                                                                                                      

(2 pkt. – dobry poziom znajomości słownictwa i struktur językowych, nieliczne błędy językowe,                    

1 pkt. – zadawalający poziom znajomości słownictwa i struktur językowych, nieliczne błędy 

językowe,0 pkt. – bardzo ograniczona znajomość słownictwa i struktur językowych, bardzo liczne 

błędy leksykalne i gramatyczne). 

 Uzyskiwanie i rozumienie informacji przekazywanych pisemnie:  

2.1. Uzyskanie odpowiedzi na pytania- 0-3 pkt.                                                                                              

(ilość informacji do uzyskania/ przekazania może się różnić w zależności od zadania i będzie 

każdorazowo określana przez organizatora) 

2.2. Poprawność językowa: 0-1 pkt.                                                                                                                     

(jeżeli tekst jest poprawny językowo, tzn. nie zawiera błędów lub zawiera błędy stanowiące nie więcej 

niż 25% liczby wszystkich wyrazów w tekście, przyznaje się 1 punkt z poprawność językową). 

 Stworzenie krótkiego tekstu użytkowego: 

3.1 Sformułowanie informacji zgodnie ze wskazówkami: 0- 6 pkt.                                                                 

(ilość informacji do przekazania /uzyskania może się różnić w zależności od zadania i będzie 

określana każdorazowo przez organizatora); 

3.2. Poprawność językowa 0- 1 pkt.                                                                                                                                   

(jeżeli tekst jest poprawny pod względem językowym, tzn. nie zawiera błędów lub zawiera, błędy 

stanowiące nie więcej niż 25% liczby wszystkich wyrazów w tekście, przyznaje się 1 punkt za 

poprawność językową; 

3.3. Forma 0- 2 pkt.                                                                                                                                                            

( 1 pkt –wypowiedź zgodna z wymagana formą, tekst spójny i logiczny, 0 pkt – brak zachowania 

formy, tekst niespójny, chaotyczny) 



Po rozwiązaniu zadań ze wszystkich trzech części Konkursu  Komisja Konkursowa podsumuje punkty 

uczestników i wyłoni zwycięzcę – zespół z najwyższą liczbą punktów, obejmujących wszystkie części 

Konkursu.  

IV. NAGRODY 

Nagrody za miejsca wg obowiązującej Procedury zostaną wręczone 6 czerwca 2019 r. o godz. 10.00 w 

Sali Widowiskowej BiFK podczas Gali  PCEiK 2019  

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Udział w konkursie każdego uczestnika jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni niniejszego 

regulaminu. 

2. Osoby łamiące zasady określone w niniejszym regulaminie zostaną wykluczone z udziału  

w wyżej wspomnianym konkursie.  

3. Odpłatność w wysokości 10 zł od ucznia obowiązuje w przypadku szkół z miast i gmin powiatu 

oleśnickiego, które nie zawarły porozumienia z PCEiK w sprawie doradztwa metodycznego  

i doskonalenia zawodowego nauczycieli.   

4. W załączniku - Karta zgłoszeniowa.  

5. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury,56-400 

Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 56 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: abi@adametronics.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji statutowych działań placówki- na podstawie 

Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na 

podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych       z dnia 27 kwietnia 

2016 r; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, 

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże niepodanie ich skutkować będzie brakiem 

możliwości uczestniczenia w konkursie 

 

 


