
REGULAMIN 

23. KONKURSU JĘZYKOWEGO „POLIGLOTA” 

 

 

1.  Założenia ogólne 

1.1. Organizatorem Konkursu Językowego „Poliglota” (Konkursu) jest I Liceum 

Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. M. Kopernika w Kołobrzegu (Organizator). 

1.2. Konkurs przeprowadza Komisja powołana przez Dyrektora I LO Dwujęzycznego im. M. 

Kopernika w Kołobrzegu. 

1.3. Laureatom Konkursu, za zdobycie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy na szczeblu 

powiatowym, przysługuje 1 dodatkowy punkt przy rekrutacji do wszystkich szkół 

ponadpodstawowych w województwie zachodniopomorskim. Dodatkowy punkt można 

uzyskać zarówno za tytuł laureata w konkursie języka angielskiego, jak i w konkursie języka 

niemieckiego. 

1.4. Konkursy Językowe „Poliglota” sprawdzają znajomość języków angielskiego i 

niemieckiego i skierowane są do uczniów klas ósmych szkoły podstawowej. 

1.5. Materiał testu obejmuje zagadnienia ujęte w podstawie programowej kształcenia ogólnego 

dla szkoły podstawowej, jak i wykraczające poza nią. Niektóre zadania mogą obejmować 

poziom językowy do B2 włącznie w przypadku j. angielskiego oraz B1 w przypadku j. 

niemieckiego. 

1.6. W Konkursie danego języka nie mogą brać udziału uczniowie, którzy w ciągu ostatnich 

trzech lat przebywali odpowiednio w kraju angielskiego lub niemieckiego obszaru 

językowego dłużej niż rok. 

1.7. Konkursy odbywają się jednego dnia o różnych godzinach, aby zapewnić możliwość 

uczestniczenia w obydwu. 

 

2.  Miejsce i przebieg konkursu 

2.1. Konkurs przeprowadzany jest w auli I LO Dwujęzycznego im. M. Kopernika w Kołobrzegu. 

2.2. Uczestnicy rozwiązują test leksykalno-gramatyczny składający się z zadań zamkniętych i 

otwartych (czas: 60 minut). 

2.3. Na konkurs należy się zgłosić z legitymacją szkolną lub dowodem tożsamości oraz 

przyborami do pisania minimum 15 minut przed wyznaczoną godziną konkursu. 

2.4. Osoby korzystające z urządzeń telekomunikacyjnych lub innej niedozwolonej pomocy 

podlegają dyskwalifikacji bez prawa odwołania. 

 

3. Termin konkursu i zasady nadsyłania zgłoszeń. 

3.1. W 2023 roku Konkurs odbędzie się odpowiednio: 

- konkurs języka angielskiego w poniedziałek, 27 marca 2023, godz. 12:00 

- konkurs języka niemieckiego w poniedziałek, 27 marca 2023, godz. 13:00 

3.2. Uczestników typują i zgłaszają w podanym terminie szkoły podstawowe. Zgłoszenie 

powinno zawierać: imię i nazwisko uczestnika, klasę, nazwę szkoły, imię i nazwisko 

nauczyciela przygotowującego do konkursu oraz informację, którego języka zgłoszenie 

dotyczy. 

3.3. Zgłoszenia, z podziałem na język angielski i niemiecki, należy przesłać mailowo na adres: 

sekretariat@lokopernik.pl  do 20 marca 2023 r. 

mailto:sekretariat@lokopernik.pl


4. Zasady przyznawania nagród. 

4.1. Wyboru laureatów Konkursu dokona Komisja, w skład której wchodzą nauczyciele języków 

angielskiego i niemieckiego I Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. M. 

Kopernika w Kołobrzegu. 

4.2. Uczniowie otrzymają tytuł laureata wg progów ustalonych przez Komisję po sprawdzeniu 

testów. 

4.3. Lista laureatów i wyróżnionych zostanie ogłoszona na stronie www.lokopernik.pl 

najpóźniej tydzień po przeprowadzeniu Konkursu. 

4.4. Wszystkim laureatom zostaną przyznane dyplomy w siedzibie I LO w Kołobrzegu 

(informacja o terminie wręczenia dyplomów zostanie podana na stronie szkoły). 

 

5. Zasady wglądu do testów i zgłaszania reklamacji 

5.1. Uczestnik ma prawo złożyć reklamację lub ubiegać się, poprzez złożenie wniosku do 

Dyrektora I LO, o wgląd do swojej pracy, w terminie 3 dni od daty ogłoszenia listy 

laureatów. 

 

6. Postanowienia końcowe 

6.1. Rodzice uczniów przystępujących do Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez 

Organizatorów Konkursu ich danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu. 

6.2. Rodzice laureatów i wyróżnionych w konkursie wyrażają zgodę na podanie do publicznej 

wiadomości ich nazwisk (na stronie internetowej i Facebooku organizatora). 

6.3. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 

2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

6.4. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 

Regulaminu. 

 

 

http://www.lokopernik.pl/

