
   I EDYCJA KONKURSU 

EUROPEJCZYK POLIGLOTA 
 

 

ORGANIZATORZY KONKURSU: 

Dyrekcja oraz Nauczyciele Języków Obcych w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie. 

 

PATRONAT: 

Burmistrz Miasta Sławkowa 

 

TERMIN KONKURSU: 

2 MARCA 2020 r.  godz. 9.00  

Do 26 lutego 2020r. należy przesłać ankietę uczestnika konkursu elektronicznie:  zs@zs.slawkow.pl 

lub telefonicznie pod numerem: 32 293 17 48 

Ankieta znajduje się na końcu regulaminu. 

 

 

NAGRODY I DYPLOMY: 

Trzej LAUREACI otrzymują nagrodę główną konkursu EUROPEJCZYK POLIGLOTA - wartościowe 

nagrody rzeczowe i dyplom LAUREATA. 

 

ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE: 

- Uczestnikiem konkursu może zostać maksymalnie 5 uczniów danej szkoły podstawowej, którzy 

posiadają dobrą znajomość, wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej szkoły 

podstawowej z języka angielskiego, podstawową wiedzę o Unii Europejskiej oraz podstawowe informacje 

z zakresu kulturoznawstwa Niemiec, Rosji, Francji, Włoch i Wielkiej Brytanii. 

- Eliminacje do konkursu szkoły przeprowadzają według własnych zasad.  

 

ORGANIZACJA KONKURSU: 

- Organizator konkursu powołuje niezależną komisję złożoną z nauczycieli języków obcych Zespołu Szkół 

im. Jana Pawła II w Sławkowie, którzy przygotowują test językowy oraz test realioznawczy jednokrotnego 

wyboru, sprawdzają je zgodnie z kluczem odpowiedzi i przeprowadzają ewentualną rozmowę ustną z 

finalistami. Po ogłoszeniu wyników uczestnik wraz z nauczycielem-opiekunem ma prawo wglądu do 

swojego testu językowego. Testu nie można wynieść poza teren szkoły – organizatora konkursu, ani 

zapisywać na żadnych nośnikach multimedialnych. Prace konkursowe będą przechowywane na terenie 

Zespołu Szkół im. Jana Pawła II do końca danego roku szkolnego. Wzory testów będą dostępne na stronie 

internetowej szkoły po zakończeniu konkursu.  

- Część pisemna trwa 90 minut i składa się z dwóch części. Część I - test leksykalno-gramatyczny z języka 

angielskiego oraz rozumienie tekstu czytanego. Część II – test realioznawczy jednokrotnego wyboru z 

zakresu wiedzy o wybranych krajach w Europie w języku polskim.  

- W czasie trwania testu uczestników obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych oraz 

jakichkolwiek innych urządzeń komunikacyjnych i multimedialnych. 

- Z testu można uzyskać łącznie 100 punktów. Część I - język angielski: 0p – 80p, część II: 0p – 20p. Liczba 

punktów z obu testów jest sumowana i stanowi całkowity wynik testu pisemnego. Trzech uczestników, 

mailto:zs@zs.slawkow.pl


którzy zdobędą największą ilość punktów otrzymuje tytuł LAUREATA. Uczestnicy LAUREACI zostają 

zwycięzcami Rejonowego Konkursu Językowego.  

- W przypadku, gdy najlepszych uczestników zostanie wyłonionych więcej niż trzech (ta sama liczba 

punktów uzyskana w testach u więcej niż trzech uczestników) zostanie przeprowadzona rozmowa z 

języka angielskiego. Wyniki tej rozmowy określą ostatecznie zwycięzców, czyli trzech najlepszych 

LAUREATÓW. Pozostali uczestnicy rozmowy otrzymują tytuł i dyplom FINALISTY.  
 

 

 

UWAGA!!! 

Konkurs EUROPEJCZYK POLIGLOTA znajduje się na liście konkursów 

Śląskiego Kuratorium Oświaty, co oznacza, iż laureaci dostaną dodatkowe 

punkty rekrutacyjne podczas przyjęć do szkół średnich. 

 

Zagadnienia do konkursu oraz ankieta uczestnika są dostępne na stronie 

internetowej szkoły 

www.zs.slawkow.pl 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


