
REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKOWEGO 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH   

POWIATU KŁODZKIEGO 

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

 

A. UWAGI OGÓLNE 

1. Organizatorami Konkursu są nauczyciele języków obcych z Nowej Rudy, 

wchodzący w skład Komitetu Organizacyjnego Konkursu przy Liceum 

Ogólnokształcącym w Nowej Rudzie. 

2. Prawo udziału w konkursie posiada każdy uczeń szkoły ponadpodstawowej  

powiatu kłodzkiego,  uprzednio zgłoszony przez swoją szkołę macierzystą. 

3. 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. 

4. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne. 

5. Zawody mają charakter dwustopniowy i odbywają się na terenie uprzednio 

zgłoszonych szkół (etap szkolny) oraz na terenie LO w Nowej Rudzie (finał). 

6. Udział w konkursie ma charakter indywidualny. 

7. Liczba zgłoszonych przez szkoły uczniów jest dowolna. O sposobie 

zakwalifikowania uczniów do etapu szkolnego decydują nauczyciele – opiekunowie 

w swojej placówce. 

 

 



B. PRZEBIEG KONKURSU 

1. Pierwsza część konkursu (etap szkolny) składa się z testów obejmujących wiedzę 

pogrupowaną w dwóch obszarach: 

I. Rozumienie tekstu czytanego. (20 pkt) 

II. Test leksykalno – gramatyczny. (40 pkt) 

2. Na rozwiązanie testu na poziomie szkoły przeznacza się do 70 minut. Po 

zakończeniu tego etapu nauczyciele zobowiązani są do terminowego sprawdzenia 

prac swoich uczniów oraz odesłania na adres Komitetu Organizacyjnego tylko tych 

prac, które osiągnęły wcześniej określony w piśmie przewodnim poziom punktów. 

Do prac należy dołączyć zbiorową listę z danymi i pieczęcią szkoły macierzystej, 

nazwiskami uczniów  oraz ilością zdobytych przez nich punktów. Przysłanie prac, 

o których mowa powyżej NIE oznacza zakwalifikowania uczniów do finału. 

3. Najwyższe wyniki punktowe uzyskane wg listy rankingowej w danym roku 

szkolnym w etapie szkolnym są podstawą do zakwalifikowania uczniów do finału. 

Decyzję o zakwalifikowaniu podejmuje Komitet Organizacyjny Konkursu i jest ona 

ostateczna. 

4. Finał konkursu składa się z : 

a. testu wiedzy ogólnej na temat krajów wybranego obszaru językowego (zakres 

przewidziany w postawie programowej) (10 pkt) 

b. stosowania struktur leksykalno – gramatycznych (15 pkt) 

c. rozumienia ze słuchu (15) pkt  

d. egzaminu ustnego (15 pkt) przeprowadzonego przez Komisję  tylko w 

przypadku uzyskania przez uczniów tej samej ilości punktów w finale. Będzie to 

zadanie 3 z zakresu matury ustnej. 



5. Ostateczne wyniki konkursu ustalane zostają tylko w oparciu o punkty uzyskane 

w finale 

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

zgłoszenia uczestnictwa i wskazania koordynatora na załączonych poniżej 

formularzach (jeden formularz dla wszystkich języków) i nadesłania ich pocztą 

w ustalonym terminie na adres Komitetu. 

7. Dyrektor każdej szkoły biorącej udział w Konkursie wskazuje szkolnego 

koordynatora do spraw Powiatowego Konkursu Językowego, 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. Test do etapu szkolnego zostanie 

przesłany na adres mailowy szkoł na 2 dni przed terminem. 

8. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian  

w terminarzu i regulaminie konkursu. 

C. UPRAWNIENIA 

Wszyscy uczniowie biorący udział w finale otrzymują pamiątkowe dyplomy. 

Laureaci otrzymują nagrody rzeczowe. 

 

 

 



D. TERMINARZ KONKURSU NA ROK SZKOLNY 2022/2023 

ZGŁOSZENIA PROSIMY NADSYŁAĆ POCZTĄ W NIEPRZEKRACZALNYM 

TERMINIE DO 15 .12.2022 r 

ETAP SZKOLNY:  

18 stycznia 2023 r.      godz. 9.00    –  język angielski 

19 stycznia  2023 r.       godz. 9.00    –   język niemiecki 

20 stycznia  2023 r.     godz. 9.00    –   język francuski 

FINAŁ odbędzie się w marcu 2023 roku  w Liceum Ogólnokształcącym w Nowej 

Rudzie dla  grupy uczniów ze specjalnym zaproszeniem Komitetu Organizacyjnego 

E. ADRES  KOMITETU ORGANIZACYJNEGO 

Komitet Organizacyjny Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Szkół 

Ponadpodstawowych 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W NOWEJ RUDZIE 

OSIEDLE PIASTOWSKIE 17 

57-400 NOWA RUDA 

 

 



UWAGA!!! 

Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian 

w terminarzu i regulaminie konkursu. Informacje o ewentualnych 

zmianach pojawią się na stronie internetowej LO w Nowej Rudzie: 
 
 

www. liceum.nowaruda.pl 

 

w zakładce Powiatowe Konkursy Językowe 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


