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Formularz zgłoszeniowy – lista uczestników
Tytuł Wrocławskiego „Szkolnego Poligloty” uzyskuje uczeń, który wykaże się
najlepszą znajomością dwóch języków obcych:

► języka angielskiego i języka niemieckiego
lub
► języka angielskiego i języka francuskiego
Ale to nie wszystko! Uczestnicy Konkursu ponadto zmierzą się z pytaniami dotyczącymi,
m. in. geografii, historii, kultury, znanych osobistości, muzyki (również młodzieżowej) i życia
codziennego krajów anglo-, niemiecko- i francuskojęzycznych.
1. Konkurs skierowany jest do uczniów Liceum Ogólnokształcącego Nr XII,
dla których wybrane języki konkursowe są językami obcymi.
2. Celem Konkursu jest propagowanie umiejętności biegłego posługiwania się więcej
niż jednym językiem obcym oraz znajomości wybranych aspektów z zakresu
geografii, historii oraz kultury krajów anglo- niemiecko- i francuskojęzycznych.
3. Zawody przeprowadzane w ramach Konkursu są dwustopniowe:
Etap I – eliminacje: 14 istopada 2019 r.
(test gramatyczno-leksykalno-realioznawczy z dwóch języków obcych)
Etap III – finałowy: 30 stycznia 2020 r.
(turniej: ”speech” i quiz realioznawczy przeprowadzany na smartfonach)
4. REJESTRACJA I ORGANIZACJA KONKURSU
Uczniowie LO XII zgłaszają się do organizatorów: p. Anny Gil-Kisieckiej, p. Beaty
Dzięgielewskiej, p. Patrycji Machowiec, lub do swojego nauczyciela języka obcego, który
przekazuje zgłoszenie do organizatorów. Termin zgłoszeń: 11.11.2019 r.
5. Terminy, forma i miejsce poszczególnych etapów Konkursu:
Etap I :
14 listopada 2019 r. o godz. 13.30
2 testy zawierające zagadnienia gramatyczne, leksykalne i realioznawcze, czas pracy: 45 min
na rozwiązanie każdego testu.
Na test składa się ok. 80 pytań, z czego 20% stanowią pytania z wiedzy o krajach anglo-,
niemiecko- bądź francuskojęzycznych. W wypadku uzyskania równej liczby punktów przez
kilku uczestników o wyłonieniu finalistów będzie decydowało ostatnie pytanie (krótka
wypowiedź w języku obcym).
Wyniki będą podane do 14 grudnia 2019 r. za pośrednictwem dziennika elektronicznego
Librus.
.
Do Finału przechodzi 8 uczestników z najwyższą sumą punktów uzyskanych z obu
testów.
Etap II (finał):

30 stycznia 2020 r. (czwartek) w LO nr XII we Wrocławiu
Finał:
Etap finałowy konkursu składa się z dwóch części: części A – quizu realizonawczego
przeprowadzanego na platformie Kahoot! za pomocą smartfonów oraz części B – wypowiedzi
na losowo wybrany temat.
Obie części finału przeprowadzane są w języku obcym.
Finał przeprowadza Finałowa Komisja Konkursowa.
A – quiz realioznawczy dotyczący krajów wybranych obszarów językowych
(angielskiego, niemieckiego, francuskiego)
- każdy uczestnik musi posiadać ze sobą smartfon z własnym dostępem do internetu, za
pośrednictwem którego będzie odpowiadał na pytania wyświetlane na ekranie projektora;
dokładne instrukcje zostaną podane przez konferansjera przed rozpoczęciem quizu;
- wskazane jest zainstalowanie aplikacji Kahoot!, dzięki której quiz będzie przebiegał
sprawniej;
- do zalogowania się do quizu należy na smartfonie wpisać PIN widoczny na ekranie
projektora oraz Nickname – ze względu na charakter konkursu, Nickname musi składać się
z imienia i nazwiska uczestnika Finału;
- wszyscy uczestnicy odpowiadają na 10 pytań: najpierw z języka angielskiego a następnie z
drugiego, wybranego przez siebie języka (niemieckiego lub francuskiego); wszyscy
uczestnicy odpowiadają równocześnie na te same pytania, wybierając jedną z czterech
podanych podpowiedzi;
- pytania dotyczą wiedzy o wybranych krajach, m.in. ich geografii, szeroko rozumianej
kultury, filmu, muzyki, literatury, historii, znanych osobistości polityki, sportu, show biznesu,
a także tradycji świątecznych, kulinariów, życia codziennego, itp.
- punktacja liczona jest automatycznie przez platformę Kahoot!, gdzie brane jest pod uwagę
udzielenie prawidłowej odpowiedzi oraz czas, w którym została ona podana;
Punkty obliczane są w następujący sposób:
Każde pytanie warte jest maksymalnie 1000 punktów, jeśli prawidłowa odpowiedź
zostanie udzielona w ciągu 0,5 sekundy.
W pozostałych przypadkach, punkty za każde pytanie obliczane są według wzoru:
1000 * [1 - (([czas odpowiedzi] : [czas trwania pytania]) : 2)]
Przykład: Na udzielenie odpowiedzi na pytanie uczestnik ma 20 sekund; udaje mu się to w
1,44 sekundy.
1000 * [1 – ((1,44 : 20) : 2)] = 1000 * 1 – (0,072 : 2) = 1000 * 0,964 = 964 punkty

Według powyższego, minimalna ilość punktów do uzyskania to 500.
(Opcja „Answer Streak Bonus” przyznawana za udzielenie kilku poprawnych odpowiedzi
z rzędu jest wyłączona).
W przypadku udzielenia błędnej odpowiedzi lub nieudzielenia jej w wyznaczonym czasie
uczestnik uzyskuje 0 punktów.
-punkty obliczone przez platformę Kahoot! Komisja Konkursowa dzieli przez 1000
i zaokrągla do połówek punktów według ogólnie przyjętych zasad (np. 0,1-0,24 i 0,51-074
w dół, 0,25-0,49 i 0,75-0,99 w górę), co daje maksymalną liczbę 10 punktów do uzyskania
w quizie realioznawczym;
Przykład: Uczestnik zdobył 9383 punkty. 9283 : 1000 = 9,283 → po zaokrągleniu: 9,5 pkt.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie platformy Kahoot!
ani smartfonów uczestników.
B – 2 minutowy „speech” – finaliści prezentują swoje umiejętności językowe, wypowiadając
się na określone, losowo wybrane tematy, w dwóch językach.
- uczestnik losuje pytanie i ma 1,5 minuty na przygotowanie wypowiedzi
- w momencie kiedy uczestnik rozpoczyna 1,5 minutową wypowiedź, kolejny uczestnik
losuje pytanie i ma 1,5 minuty na przygotowanie swojej wypowiedzi;
- wypowiedź uczestnika oceniania jest w 3 kategoriach:
1. treść – 5 pkt.
2. bogactwo językowe – 5 pkt.
3. poprawność językowa – 3 pkt.
4. kompozycja/ogólne wrażenie – 2 pkt.
Razem: 15 pkt.
- każdy członek komisji dokonuje oceny i przyznaje punkty indywidualnie;
- końcowy wynik punktowy w części B obliczany jest jako średnia liczby punktów
przyznanych przez dwóch członków komisji;
W sumie, w części A i B uczestnik może uzyskać maksymalnie 25 punktów z jednego
języka. Łącznie w finale uczestnik uzyskać może maksymalnie 50 punktów.
Dogrywka
W przypadku uzyskania takiego samego wyniku przez więcej niż jednego uczestnika, który
jednocześnie jest najwyższym wynikiem, przeprowadzana jest dogrywka. Składa się ona z
sześciu pytań kulturoznawczych (po trzy z każdego wybranego języka). Dogrywka ma
również formę quizu Kahoot!.
6. Zagadnienia konkursowe:

A – gramatyczno – leksykalne: zawarte w standardach wymagań dotyczących egzaminów
maturalnych z języka nowożytnego na poziomie rozszerzonym.
B – zagadnienia realioznawcze dotyczące krajów wybranych obszarów językowych:
– geografia turystyczna;
– architektura, sztuka i zabytki;
– najważniejsze zagadnienia z historii;
– sławne nazwiska i tytuły dzieł literackich, muzycznych i filmowych;
– kulinaria;
– ogólna wiedza o życiu codziennym danego kraju.
7. Ogłoszenie wyników
Finałowa Komisja Konkursowa, powołana w LO nr XII, w skład której wchodzą nauczyciele
Szkoły oraz wykładowcy Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, przeprowadza finał,
ocenia uczestników i ogłasza wyniki dnia 30 stycznia 2020 r.
8. Nagrody
NAGRODA GŁÓWNA
ufundowane przez
Wyższą Szkołę Filologiczną we Wrocławiu
vouchery do kina i/lub teatru lub innych instytucji kulturalnych
Ponadto, finaliści Konkursu otrzymają inne nagrody ufundowane przez:
LO nr XII we Wrocławiu
oraz
Wyższą Szkołę Filologiczną we Wrocławiu, a także wydawnictwa językowe
9. Tryb odwoławczy
Od decyzji Finałowej Komisji Konkursowej przysługuje odwołanie pisemne do organizatora
Konkursu zawierające umotywowane zastrzeżenia do warunków i formy organizacji konkursu
lub zastrzeżenia merytoryczne, wnoszone w terminie 7 dni od daty zakończenia Konkursu.
10. Organizatorzy przebiegu konkursu
Nauczyciele języków obcych LO nr XII:
p. Anna Gil-Kisiecka – nauczycielka języka angielskiego
p. Arleta Łuczak – nauczycielka języka niemieckiego
p. Patrycja Machowiec – nauczycielka języka francuskiego
11. Informacji udzielają:
p. Anna Gil-Kisiecka, p. Arleta Łuczak, p. Patrycja Machowiec – osobiście lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej Librus.
Zgłoszenie do konkursu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

