
REGULAMIN KONKURSU JĘZYKÓW OBCYCH  DLA KLAS 8 

 1. Organizator Konkursu  

a) Organizatorem KONKURSU JĘZYKÓW OBCYCH  DLA KLAS 8 jest Zespół Szkół nr 3 w Łukowie.  

2. Termin Konkursu  

a) Konkurs rozpocznie się w miesiącu kwietniu, a zakończy 30 czerwca.  

3. Cele Konkursu  

Głównym celem Konkursu jest:  

a) Promowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za proces samodzielnego uczenia się i 
rozwijania umiejętności językowych. 

 b) Motywowanie uczniów do nauki języków obcych.  

c) Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia swojej wiedzy nt. krajów danego obszaru 
językowego. 

d) Rozwijanie uzdolnień uczniów.  

e) Podniesienie samooceny uczniów.  

4. Zasady uczestnictwa w Konkursie  

a) W konkursie uczestniczyć może każdy uczeń 8 klasy Szkoły Podstawowej. Uczniowie chcący wziąć 
udział w konkursie rozwiązują krótki test dotyczący zagadnień kulturoznawczych  dwóch wybranych 
przez siebie języków obcych (język angielski, język  niemiecki , język rosyjski). Konkurs wraz z 
regulaminem i linkiem zostanie zamieszczony na stronie Zespołu Szkół nr 3 w Łukowie w zakładce 
konkursy dla uczniów 8 klas Szkół Podstawowych. 

 5. Forma konkursu i zakres obowiązującego materiału  

a) Konkurs posiada formę zadań testowych sprawdzających stopień opanowania wiedzy 
kulturoznawczej dotyczącej dwóch wybranych przez ucznia języków obcych. 

6. Przebieg konkursu.  

a) Konkurs składa się z jednego etapu.  

b) Konkurs trwa 30 minut.  

c) Nadzór nad prawidłowym przebiegiem konkursu przejmuje Komisja Konkursowa składająca się z 
nauczycieli języków obcych Zespołu Szkół nr 3 w Łukowie .  

7. Nagrody  

a) Uczniowie, którzy zdobędą 80% i więcej poprawnych odpowiedzi  otrzymają ocenę celującą, która 
jako ocena cząstkowa zostanie wpisana do dziennika na początku roku szkolnego. 



b) Uczniowie, którzy zdobędą, co najmniej 60% możliwych do zdobycia punktów otrzymają oceną 
bardzo dobrą, która jako ocena cząstkowa, zostanie wpisana do dziennika na początku roku 
szkolnego. 

c) Uczniowie, którzy zdobędą, mniej niż 60% możliwych do zdobycia punktów otrzymają oceną dobrą, 
która jako ocena cząstkowa, zostanie wpisana do dziennika na początku roku szkolnego. 

d) Potwierdzeniem zdobycia określonej liczby punktów, procent odpowiedzi i uzyskania oceny będzie 
wiadomość wysłana na podany przez ucznia adres e-mail.   

8. Postanowienia końcowe  

a) Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Zespołu Szkół nr 3 w Łukowie.  

b) Uczniowie biorący udział w konkursie potwierdzają, iż akceptują niniejszy Regulamin i opisane w 
nim warunki uczestnictwa.  

c) Uczestnicy konkursu poprzez udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych 
osobowych w celu związanym z realizacją konkursu i sposobem ogłaszania wyników.  

d) W kwestiach spornych oraz innych nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decydujący głos 
ma Komisja Konkursowa.  

e) Organizator konkursu ma prawo modyfikacji Regulaminu. W takim przypadku wszelkie zmiany 
zostają podane do wiadomości uczestników konkursu poprzez umieszczenie ich na stronie 
internetowej szkoły. 


