
 
 
 

 

REGULAMIN 

KONKURSU JĘZYKOWEGO 

,,ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA KLUCZEM DO MĄDROŚCI” 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  

KLAS I-VI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 

 

I. ORGANIZATOR KONKURSU 

BRITISH CENTRE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.j. 

91-404 Łódź, ul. Pomorska 140 

 

II. PATRONAT 

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego? 

 

III. CELE KONKURSU 

Celem konkursu jest motywowanie uczniów do podnoszenia swoich kompetencji językowych  

i zachęcanie ich do zdawania egzaminów Cambridge English: Young Learnenrs. 

 

IV. ZAKRES WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNYCH ETAPACH KONKURSU 

1. Komisje konkursowe na obu stopniach konkursu będą oceniać wiedzę na temat egzaminów 

Cambridge organizowanych przez Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne BRITISH CENTRE, 

wiedzę na temat szkoły języków obcych BRITISH CENTRE i jej działalności, powszechnie dostępną 

na stronie www.british-centre.pl, a także umiejętności audytowane w trakcie egzaminów 

Cambridge English: Young Learners  

(https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/young-learners-english/?rows24). 

2. Od uczestników konkursu będzie wymagana umiejętność czytania, słuchania i pisania. 

3. Uczestnicy powinni być wyposażeni w kredki. 

 

V. STRUKTURA KONKURSU 

 Konkurs jest dwustopniowy: 

 stopień I – szkolny 

 stopień II – finał 

Konkurs odbywa się w trzech kategoriach wiekowych: 

I kategoria  - klasa I i II 

II kategoria - klasa III i IV 

III kategoria  - klasa V i VI 

 

VI. ZGŁASZANIE UCZNIÓW DO KONKURSU 

1. Zgłaszanie uczniów do udziału w konkursie odbywa się poprzez rejestrację u nauczycieli języka 

angielskiego w Szkole biorącej udział w konkursie od 3 do 8 września. 

2. Przystąpienie ucznia do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu 

językowego.  

http://www.british-centre.pl/
https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/young-learners-english/?rows24


3. Przystąpienie ucznia do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez rodziców  

lub opiekunów prawnych dziecka na przetwarzanie danych osobowych ich dziecka (uczestnika 

konkursu) w ramach niniejszego konkursu. 

  

VII. TERMINARZ KONKURSU 

 Eliminacje szkolne – 10 września 2018 

 Finał konkursu – 21 września 2018, w siedzibie BRITISH CENTRE przy ul. Pomorskiej 140. 

 

 

VIII. SPOSÓB I TERMIN OGŁASZANIA WYNIKÓW 

1. Wyniki eliminacji na poszczególnych stopniach konkursu będą umieszczane na stronie BRITISH 

CENTRE www.british-centre.pl, facebooku i instagramie BRITISH CENTRE, a ponadto listy zostaną 

dostarczone dyrektorowi każdej szkoły biorącej udział w konkursie. 

2. Wyniki eliminacji stopnia szkolnego zostaną ogłoszone do 12 września w każdej ze szkół. 

3. Wyniki finału zostaną ogłoszone do 23 września.  

4. Lista laureatów i finalistów zostanie ogłoszona najpóźniej do 25 września. 

 

IX. SPOSÓB MIEJSCE PRZEPROWADZENIA ELIMINACJI KONKURSOWYCH 

1. Eliminacje szkolne – szkoły, w których uczniowie przystępują do konkursu. 

2. Finał – siedziba BRITISH CENTRE przy ul. Pomorskiej 140. 

 

X. PRZEBIEG KONKURSU  

A. ELIMINACJE SZKOLNE 

1. W eliminacjach stopnia szkolnego biorą udział tylko uczniowie zgłoszeni do konkursu. 

2. Eliminacje szkolne są przeprowadzane w formie pisemnej. 

3. Uczestnik eliminacji szkolnych rozwiązuje test zawierający zadania zamknięte. 

4. Test składa się z dwóch części: 

część I – wiedza na temat BRITISH CENTRE i egzaminów Cambridge English: Young Learners 

część II – znajomość języka angielskiego w zakresie potrzebnym do zdawania Cambridge 

English: Young Learners 

5. Polecenia do zadań konkursowych są sformułowane wyłącznie w języku polskim. 

6. Na rozwiązanie testu konkursowego podczas eliminacji szkolnych przeznacza się 30 minut, 

nie włączając czasu na sprawy organizacyjne.  

7. Nauczyciel prowadzący eliminacje szkolne powiela zestaw zadań dla każdego uczestnika 

eliminacji szkolnych.  

8. Nauczyciel prowadzący eliminacje szkolne zapewnia przechowywane materiałów 

konkursowych w warunkach uniemożliwiających ich nieuprawnione ujawnienie. 

9. Nauczyciel prowadzący eliminacje szkolne podaje uczestnikom czas trwania konkursu, 

zgodnie z regulaminem i zapisuje na tablicy lub planszy godzinę rozpoczęcia  

i zakończenia konkursu.  

10. Czas przeznaczony na sprawy organizacyjne nie jest wliczany do czasu pracy z testem 

konkursowym. 

11. Po sprawdzeniu prac konkursowych przez nauczycieli prowadzących eliminacje szkolne 

dyrektor szkoły informuje uczestników o uzyskanych wynikach (następnego dnia  

po zakończeniu eliminacji stopnia szkolnego). 

12. W nieprzekraczalnym terminie 4 dni od zakończenia eliminacji stopnia szkolnego dyrektor 

szkoły lub upoważniona przez niego osoba informuje BRITISH CENTRE o wynikach  

oraz przesyła mailem protokół z konkursu. 



13. Do finału zostaną zakwalifikowane po trzy osoby z każdej kategorii wiekowej, którzy osiągnęli 

najlepsze wyniki w danej szkole. 

B. FINAŁ KONKURSU 

1. W finale biorą udział tylko uczniowie zakwalifikowani do tego etapu, wcześniej zgłoszeni  

do konkursu. 

2. Finał przeprowadzane jest w formie pisemnej i ustnej. 

3. Część pisemna - każdy uczestnik finału rozwiązuje test zawierający zadania zamknięte  

i otwarte. 

Część ustna – wypowiedź ucznia na temat swoich zainteresowań. 

4. Na rozwiązanie testu konkursowego w części pisemnej przeznacza się 60 minut,  

nie włączając czasu na sprawy organizacyjne. 

5. Część ustna - wypowiedź uczestnika składa się z dwóch części: 

a) część I – autoprezentacja, 

b) część II – rozmowa z członkami komisji. 

Czas trwania autoprezentacji nie może przekroczyć 1 minuty. 

W części II ocenie podlegają: umiejętności komunikacyjne, poprawność językowa, bogactwo 

językowe (słownictwo i struktury gramatyczne), płynność wypowiedzi. Czas trwania rozmowy 

z członkami komisji nie może przekroczyć 5 minut. 

6. Komisja konkursowa BRITISH CENTRE zapewnia przechowywanie materiałów konkursowych 

w warunkach uniemożliwiających ich nieuprawnione ujawnienie. 

7. Członek Komisji Konkursowej podaje uczestnikom czas trwania konkursu, zgodnie  

z regulaminem i zapisuje na tablicy lub planszy godzinę rozpoczęcia i zakończenia konkursu 

(nie dotyczy części ustnej).  

8. Czas przeznaczony na sprawy organizacyjne nie jest wliczany do czasu pracy z testem 

konkursowym. 

9. Odpowiedzi ustne uczestnika ocenia jury zgodnie z przyjętymi kryteriami.  

10. Komisja sporządza dla każdego uczestnika indywidualną kartę odpowiedzi ustnej. 

11. Finalistą zostaje uczestnik konkursu, który zakwalifikował się do finału i wziął w nim udział, 

uzyskując co najmniej 60% możliwych do uzyskania punktów. 

12. Laureatem konkursu zostaje finalista, który uzyskał największą liczbę punktów w swojej 

kategorii wiekowej. 

 

XI. NAGRODY 

1. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają kupony rabatowe wysokości 250 zł (rabat 

jubileuszowy) na wszystkie kursy prowadzone przez BRITISH CENTRE. 

2. Wszyscy finaliści konkursu otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe. 

3. Laureaci otrzymują dyplomy, nagrody rzeczowe oraz: 

a) Laureat w kategorii klas I-II – bezpłatną możliwość zdawania egzaminu Cambridge 

English: Young Learners Starter 

b) Laureat w kategorii klas III-IV – bezpłatną możliwość zdawania egzaminu Cambridge 

English: Young Learners Movers 

c) Laureat w kategorii klas V-VI – bezpłatną możliwość zdawania egzaminu Cambridge 

English: Young Learners Flyers 

4. Egzaminy te mogą odbyć w każdej organizowanej przez BRITISH CENTRE sesji 

egzaminacyjnej. 

5. Nauczyciel, który przeprowadzi konkurs w swojej Szkole/klasie otrzymuje zaświadczenie 

potwierdzające zaangażowanie w jego przeprowadzenie. 



6. Dziesięciu nauczycieli, którzy zgłoszą do konkursu największą liczbę uczestników otrzyma 

nagrody w postaci szkolenia na egzaminatora Cambridge English: Young Learners. 

7. Szkolenie, o którym mowa w p. 5, odbędzie się na koszt BRITISH CENTRE. 

 

XII. UWAGI KOŃCOWE  

1. Za zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom w drodze do miejsca przeprowadzenia eliminacji  

i w drodze powrotnej odpowiada wyznaczony przez Dyrektora szkoły nauczyciel lub rodzic 

dziecka uczestniczącego w finale konkursu. 

2. Podczas eliminacji i finału uczestnicy konkursu nie mogą korzystać ze słowników, wydawnictw 

encyklopedycznych oraz nośników elektronicznych. 

3. Podczas eliminacji i finału uczestnicy konkursu nie mogą używać korektorów, a prace powinny 

być pisane długopisem z czarnym lub niebieskim wkładem. Prace pisane ołówkiem nie będą 

sprawdzane przez komisje. 

4. Uczestnika wyklucza z dalszego udziału w konkursie korzystanie z niedozwolonych pomocy, 

niesamodzielne rozwiązywanie zadań konkursowych, złamanie punktu regulaminu, korzystanie  

z telefonów komórkowych.  

5. Komisja Konkursowa rozpatruje indywidualnie dostosowanie warunków organizacji i przebiegu 

konkursu wynikające z indywidualnych potrzeb ucznia, w tym z uwagi na niepełnosprawność 

ruchową. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie w zależności od liczby 

zgłoszeń. 
 

Aktualizacja: 4.09.2018 


