
 

MIĘDZYSZKOLNY  KONKURS  JĘZYKA   
ANGIELSKIEGO 

„ENGLISH SPARK” 
EDYCJA I 

  REGULAMIN  KONKURSU 

§1. Organizator 
• Organizatorem konkursu jest LXXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Pawli-

kowskiej-Jasnorzewskiej w Warszawie. 

§2. Cele konkursu 
• Rozwijanie zainteresowania nauką języka angielskiego. 
• Rozwijanie uzdolnień i umiejętności językowych uczniów w zakresie poprawnego 

czytania, mówienia oraz znajomości gramatyki, słownictwa i ortografii. 
• Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia swoich umiejętności językowych we 

współzawodnictwie z uczniami innych szkół. 
• Integracja uczniów szkół warszawskich. 
• Promocja LXXVIII Liceum Ogólnokształcącego w środowisku lokalnym. 

§3. Uczestnicy 
• Uczestnikami Konkursu są uczniowie klas ósmych szkół podstawowych. 
• Udział uczniów w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

§4. Organizacja i przebieg Konkursu 
• Pomysłodawcą Konkursu jest Katarzyna Kulasza- nauczyciel języka angielskiego. 
• Za organizację Konkursu odpowiada Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora 

LXXVIII Liceum Ogólnokształcącego składająca się z nauczycieli języka angielskie-
go w składzie Katarzyna Kulasza oraz Renata Tarkowska (koordynatorzy Konkursu). 

• Konkurs odbywa się w dwóch etapach: szkolnym (eliminacje) oraz finale międzysz-
kolnym. 

  Etap 1 
• Za przeprowadzenie szkolnego etapu Konkursu odpowiadają Szkolne Komisje Kon-

kursowe powołane przez Dyrektorów poszczególnych szkół podstawowych, które 
zgłosiły chęć uczestnictwa w Konkursie. 

• Etap szkolny odbywa się dla wszystkich uczestników w tym samym dniu tj. 
25.03.2020. 



• Sprawdzenie wiadomości uczestników na etapie szkolnym odbywa się za pomocą te-
stu przesłanego przez twórców Konkursu, składającego się z następujących części: 
czytanie, gramatyka, słownictwo, krótkie dyktando. 

• Czas trwania tego etapu konkursu wynosi maksymalnie 90 minut 
• Liczba uczestników etapu szkolnego jest nieograniczona. 
• Prace z I etapu oceniane są przez Szkolną Komisję Konkursową złożoną z nauczycieli 

języka angielskiego. 
• Do II etapu zostaje zakwalifikowany jeden uczeń z danej szkoły, który uzyskał naj-

większą liczbę punktów w I etapie. 
• Szkolna Komisja Konkursowa przesyła imię i nazwisko najlepszego ucznia (wraz z 

liczbą uzyskanych punktów) do Komisji Konkursowej do dnia 03.04.2020 na adres 
katarzynakulasza@gmail.com 

• Do finału międzyszkolnego zakwalifikowanych zostaje ogółem 10 uczniów z najlep-
szym wynikiem 

 Etap 2 
• Uczniowie zakwalifikowani do II etapu powinni zgłosić się na 15 minut przed wyz-

naczoną godziną i  posiadać przy sobie legitymację szkolną. 
• Finał Konkursu odbędzie się w dniu 29.04.2020 w LXXVIII Liceum Ogólnokształcą-

cym im. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej w Warszawie. 
• II etap będzie miał formę ustną. Zadaniem uczniów będzie omówienie tzw. materiału 

stymulującego. Uczniowie otrzymują trzy zdjęcia przedstawiajace różne opcje do wy-
boru wraz z instrukcją oraz poleceniem w języku polskim. Zadaniem uczestnika Kon-
kursu jest wybranie jednej opcji oraz uzasadnienie swojego wyboru. Dodatkowo,   
musi wytłumaczyć dlaczego odrzuca dwie pozostałe propozycje. Następnie, uczestnik 
otrzymuje jedno pytanie luźno powiązane z tematyką materiału stymulującego. 

• Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone po zakończeniu obrad Komisji Konkursowej. 
• Komisje zobowiązane są przestrzegać terminów podanych w terminarzu. 
• Zgłoszenia dokonane po terminie nie będą uwzględniane. 

§5. Terminarz Konkursu 
• Komisja Konkursowa prześle informacje o konkursie do wszystkich szkół do dnia 

26.02.2020 r. 
• Szkolne Komisje Konkursowe prześlą zgłoszenie chęci udziału w Konkursie do 

Komisji Konkursowej do dnia 06.03.2020 r. na adres  
 katarzynakulasza@gmail.com 

• Komisja Konkursowa roześle (drogą elektroniczną) do poszczególnych szkół test, (do 
powielenia), klucz odpowiedzi, zgodę na udział dziecka w Konkursie oraz formularz 
zgłoszeniowy do II etapu do dnia 21.03.2020 r. 

• I etap Konkursu odbędzie się we wszystkich szkołach jednocześnie w dniu 
25.03.2020. 

• Szkolne Komisje Konkursowe przesyłają do Komisji Konkursowej w LXXVIII Li-
ceum Ogólnokształcącym wyniki I etapu Konkursu do dnia 03.04.2020 r. 

• II etap Konkursu odbędzie się w dniu 29.04.2020 r. w LXXVIII Liceum Ogólno-
kształcącym im. Marii Pawlikowskiej- Jasnorzewskiej Warszawie o godz. 900. 

mailto:katarzynakulasza@gmail.com


• Do etapu II przechodzi ogółem 10 uczniów, którzy uzyskają najwyższą liczbę punk-
tów. 

§6. Wymagania 
• Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych od uczestników etapu szkolnego odpowia-

da poziomowi B1+/B2 według klasyfikacji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego (Common European Framework of Reference for Languages). 

§7. Nagrody 
• Uczestnicy i Laureaci II etapu otrzymają dyplomy potwierdzające udział w Konkursie 

oraz nagrody rzeczowe. 

§8. Postanowienia końcowe 
• Informacje na temat konkursu będą zamieszczone na stronie internetowej  
• www.pawlikowska.edu.pl   
• Wszelkich informacji dotyczących Konkursu udzielać będzie p. Katarzyna Kulasza 

oraz p. Renata Tarkowska 
• Nie przewiduje się dodatkowego postępowania konkursowego dla uczestników, którzy 

w wyznaczonym dniu i godzinie z przyczyn losowych nie przystąpią do Konkursu. 
• Ostateczne decyzje w sprawach spornych nie objętych regulaminem, podejmuje prze-

wodniczący właściwej komisji konkursowej.
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