
  

 

 

 

REGULAMIN 

X REGIONALNEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

JUNIOR  ENGLISH COMBAT 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Organizatorem Regionalnego Konkursu Języka Angielskiego JUNIOR  ENGLISH COMBAT                 

dla uczniów szkół podstawowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika 

z Oddziałami Dwujęzycznymi i Międzynarodowymi w Lesznie. Patronat nad konkursem 

sprawują: Pracownia ds. Wdrażania i Wspierania Dwujęzyczności oraz Projektów 

przy Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, Wydział Anglistyki Uniwersytetu 

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz wydawnictwo Pearson. Honorowy patronat 

nad konkursem objął Prezydent Miasta Leszna. 

 



I  CELE KONKURSU 

 

§1 Konkurs ma na celu: 

 rozbudzenie zainteresowania nauką języka angielskiego 

 sprawdzenie poziomu wiedzy i umiejętności językowych 

 promowanie wiedzy o krajach angielskiego obszaru językowego: Wielkiej Brytanii, 

Irlandii, USA i Australii 

 stworzenie płaszczyzny do pozytywnej rywalizacji 

 nawiązanie kontaktów i współpracy między szkołami 

 promocja szkół poprzez prezentowanie i honorowanie dokonań uczniów. 

 

II   KOMISJA KONKURSOWA 

 

§1  Nad przebiegiem etapu szkolnego czuwają Szkolne Komisje Konkursowe, powołane 

w szkołach, które biorą udział w konkursie. 

§2  Nad przebiegiem części finałowej konkursu czuwa Komisja Konkursowa, składająca się 

z nauczycieli języka angielskiego w II LO: 

 etap pisemny: p. Iwona Rakowska, p. Monika Bieszczak 

 etap ustny: p. Jolanta Perczak, p. Dariusz Żyto 

§3  Komisja Konkursowa: 

 przygotowuje stronę organizacyjną konkursu 

 przygotowuje test na etap szkolny – p. Dariusz Żyto 

 przygotowuje test na finał – p. Monika Czekalska, p. Agnieszka Jąder 

 przygotowuje zestawy ustne – p. Jolanta Perczak 

 przeprowadza i ocenia prace konkursowe oraz wypowiedzi finalistów podczas części 

ustnej 

 kompletuje dokumentację z przebiegu konkursu 

 przygotowuje protokół z przebiegu konkursu 

 przygotowuje nagrody i dyplomy dla laureatów 

 przygotowuje podziękowania dla nauczycieli uczniów biorących udział w konkursie. 

 

 



III   WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE 

 

§1 W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych z powiatów: 

leszczyńskiego, kościańskiego, rawickiego, gostyńskiego, góreckiego, wschowskiego, 

wolsztyńskiego i grodziskiego. 

 

§2 Warunkiem uczestnictwa danej szkoły w konkursie jest zgłoszenie udziału                       

(załącznik nr 1) w terminie podanym do wiadomości nauczycieli i uczniów w harmonogramie. 

 

§3  Konkurs jest dwuetapowy: 

Etap szkolny przeprowadzony jest w szkołach macierzystych w formie pisemnej  – obejmuje 

test gramatyczno-leksykalny zawierający zadania wielokrotnego wyboru (45 minut). 

Finał  odbywa się w siedzibie II Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie (u. Bolesława Prusa 33, 

64-100 Leszno) i składa się z dwóch części: 

 część I: test pisemny sprawdzający znajomość gramatyki i słownictwa, umiejętność 

czytania oraz wiedzę o krajach angielskiego obszaru językowego, 

 część II: etap ustny: rozmowa z nauczycielem na wylosowany temat.  

 

§4  Do finału zakwalifikują się dwie osoby, które uzyskają najlepsze wyniki  w swojej szkole. 

W przypadku, kiedy na etapie szkolnym kilka osób uzyska taki sam najwyższy wynik, decyzję, 

kto będzie reprezentował szkołę w finale Konkursu podejmuje Szkolna Komisja Konkursowa.  

 

§5  Do części ustnej etapu finałowego kwalifikuje się sześć osób z najlepszymi wynikami                 

w części pisemnej etapu finałowego. Wszyscy uczestnicy części ustnej zostają jednocześnie 

laureatami konkursu. O końcowej kolejności laureatów decyduje suma punktów 

uzyskanych w części pisemnej i ustnej etapu finałowego. 

 

§6  Wyniki poszczególnych etapów zostają podane do wiadomości uczniów i ich nauczycieli. 

 

§7  Nazwiska laureatów konkursu zostają opublikowane na stronie internetowej 

www.iilo.leszno.eu 

 

 

http://www.iilo.leszno.eu/


IV  HARMONOGRAM KONKURSU 

 

§1  Powołanie w szkołach podstawowych Szkolnej Komisji Konkursowej oraz zgłoszenie 

szkoły do udziału w konkursie – do 20.12.2019.  

 

§2 Zgłoszenie szkoły do udziału w konkursie należy przesłać na adres: 

rakowska.iwona@wp.pl  (załącznik nr 1). 

 

§3  Przesłanie zgłoszonym szkołom (drogą elektroniczną) testu na etap szkolny oraz 

protokołu do wypełnienia po etapie szkolnym (załącznik nr 2) – do 05.01.2020. 

 

§4  Przeprowadzenie etapu szkolnego przez Szkolną Komisję Konkursową w macierzystej 

szkole, poprawienie prac oraz przesłanie protokołu z etapu szkolnego do II LO (załącznik 

nr 2) –  do 15.02.2020. W przypadku, kiedy na etapie szkolnym kilkoro uczniów uzyskuje taki 

sam wynik, decyzję, kto będzie reprezentował szkołę w finale podejmuje Szkolna Komisja 

Konkursowa. 

 

§5  Finał Konkursu oraz ogłoszenie wyników i wręczenie nagród – 28.02.2020 w siedzibie 

II Liceum Ogólnokształcącym w Lesznie (u. Bolesława Prusa 33, 64-100 Leszno). 

 

V   TEMATYKA I ZAKRES WIEDZY 

 

§1  Tematyka konkursu obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu języka angielskiego 

objętych programem nauczania w szkołach podstawowych. Testy pisemne sprawdzają 

znajomość gramatyki i słownictwa, umiejętność czytania tekstu ze zrozumieniem oraz wiedzę 

z zakresu historii, geografii, literatury, kultury, polityki i tradycji Wielkiej Brytanii, Irlandii, 

USA i Australii. 

 

VI  NAGRODY 

 

§1  Laureaci konkursu otrzymują dyplomy i nagrody ufundowane przez sponsorów konkursu. 

Laureaci konkursu oraz finaliści, którzy uzyskają co najmniej 50% punktów z testu w części 

mailto:rakowska.iwona@wp.pl


pisemnej finału, zostaną zwolnieni ze sprawdzianu kompetencji językowych 

dla kandydatów do klas dwujęzycznych i klasy przygotowawczej Programu Matury 

Międzynarodowej, który jest częścią postępowania rekrutacyjnego w II Liceum 

Ogólnokształcącym w Lesznie, otrzymując tym samym maksymalną ilość punktów możliwą 

do uzyskania na tym sprawdzianie. 

 

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§1  Wszyscy uczestnicy finału dostarczają organizatorom podpisane przez rodzica klauzule 

informacyjne. Dostarczenie podpisanego dokumentu jest warunkiem wzięcia udziału w 

części finałowej konkursu. 

 

§2  Organizator konkursu przechowuje materiały związane z organizacją konkursu do końca 

roku szkolnego 2019/2020. 

 
§3 Regulamin konkursu podaje się do wiadomości dyrekcji szkół, nauczycieli języka 

angielskiego i uczniów. 

 
§4  Wszystkie decyzje dotyczące finału podejmuje Komisja Konkursowa i są one ostateczne. 

 

 

Partnerzy Konkursu: 

 
 

                                                                                       

                                                                                     



 
ZAŁĄCZNIK nr 1 : 
 

Wzór zgłoszenia do konkursu JUNIOR  ENGLISH COMBAT 
 

 

NAZWA SZKOŁY: ....................................................................................................... 

 

IMIĘ I NAZWISKO PRZEWODNICZĄCEGO SZKOLNEJ KOMISJI KONKURSOWEJ: 

...................................................................................................................................... 

NR TELEFONU: ........................................................ 

ADRES MAILOWY: ................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK NR 2: 

Protokół z etapu szkolnego konkursu języka angielskiego JUNIOR  ENGLISH COMBAT 

 

NAZWA SZKOŁY: ....................................................................................................... 

 

IMIĘ I NAZWISKO PRZEWODNICZĄCEGO SZKOLNEJ KOMISJI KONKURSOWEJ: 

...................................................................................................................................... 

LICZBA UCZNIÓW, KTÓRZY WZIĘLI UDZIAŁ W ETAPIE SZKOLNYM: ................... 

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIÓW, KTÓRZY UZYSKALI NAJWYŻSZE WYNIKI: 

1. ................................................................................., klasa ...................,                      

ilość punktów: ...............  

2. .................................................................................., klasa ..................,                             

ilość punktów: ...............  

 

CZY PODCZAS FINAŁU UCZNIOM BĘDZIE TOWARZYSZYŁ OPIEKUN?     TAK/NIE  

 

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA/I, któremu/którym należą się podziękowania za 

zaangażowanie w organizację konkursu: ...................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


