
 

        

 

Wrocławski Konkurs 

Szkolny Poliglota 

XIV edycja 

Czyli: jak biegły jesteś w językach obcych? 

REGULAMIN 

Organizator konkursu: 

Liceum Ogólnokształcące nr XII 

Im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu 

Pl. Orląt Lwowskich 2a 

Tel. Tel./fax. 71 798 67 38 

Tel. pokój naucz.  71 798 67 38 wewnętrzny 200 

Partner konkursu: 

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu 

ul. Fabryczna 29-31 

53-609 Wrocław  

Tel.: 71 359 46 46  

https://www.wsb.pl/wroclaw/ 

Rejestracja i informacje: 

p. Anna Gil-Kisiecka, p. Magdalena Matłosz 

email: szkolnypoliglota@gmail.com 
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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 wrocławskich szkół ponadpodstawowych 

i ponadgimnazjalnych, 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 trójstopniowe: 

Etap I – szkolny: 17 listopada 2021 r. 

(test gramatyczno-leksykalny z dwóch wybranych języków) 

Etap II – międzyszkolny: 19 stycznia 2022 r. 

(test gramatyczno-leksykalno-realioznawczy z dwóch języków obcych) 

Etap III – finałowy: 18 marca 2022 r. 

(turniej: ”speech” i quiz realioznawczy) 

4. REJESTRACJA I ORGANIZACJA KONKURSU 

Do 10 listopada 2021 r. szkoły zgłaszają chęć uczestnictwa w Konkursie rejestrując się. 

Aby to zrobić, należy przesłać e-mail na adres szkolnypoliglota@gmail.com, w którym 

podane będą: 

•  W temacie wiadomości: 

1. SZKOLNY POLIGLOTA oraz pełna nazwa szkoły, 

np.: „Szkolny Poliglota, Liceum Ogólnokształcące nr XII we Wrocławiu.” 

• W treści wiadomości należy podać: 

2. Imię i nazwisko jednego Nauczyciela Koordynującego przebieg Konkursu w swojej 

szkole. 

3. Pełną nazwę i adres szkoły. 

4. Jeden kontaktowy adres e-mail Nauczyciela Koordynującego przebieg konkursu w 

szkole. 

Prosimy o dokładne sprawdzenie poprawności podanego adresu e-mail. 

Pierwszy etap konkursu odbywa się w szkole macierzystej, w tradycyjnej formie papierowej 

(patrz punkt 5.) 
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Zgłoszenie do Konkursu jest jednocześnie wyrażeniem zgody uczestnika i rodziców 

uczestnika na przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z organizacją i 

przebiegiem Konkursu – zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. Z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez Liceum Ogólnokształcące 

nr XII im. Bolesława Chrobrego oraz Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu. 

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych UCZESTNIKA oraz OPIEKUNA 

dostępny jest TUTAJ. Należy go dostarczyć Organizatorom najpóźniej w dniu 19.01.2022 r., 

kiedy to odbywa się II etap konkursu w LO Nr XII. 

5. Terminy, forma i miejsce poszczególnych etapów Konkursu: 

Etap I 

17 listopada 2021 r. (środa), 2x45 min., w godz. pomiędzy 12.30 a 15.30. 

– 2 testy gramatyczno-leksykalne (po 60-70 punktów każdy) rozwiązywane w szkole 

macierzystej 

– Nad przebiegiem I etapu czuwa Szkolna Komisja Konkursowa (Komisja) powołana przez 

dyrektora szkoły biorącej udział w Konkursie. Komisja ustala, ogłasza i upublicznia w szkole 

miejsce i godziny, w których można przystąpić do rozwiązywania zadań konkursowych. 

Testy I etapu zostaną przesłane w formie elektronicznej na adres mailowy nauczyciela 

zgłaszającego szkołę do 15 listopada 2021 do godziny 15.00. Nauczyciel oraz inni 

członkowie Komisji są odpowiedzialni za utrzymanie treści testu w tajemnicy do momentu 

rozpoczęcia konkursu oraz skopiowanie testów dla zgłoszonych w danej szkole uczniów. 

Na rozwiązanie każdego testu uczestnicy mają po 45 minut. Po zakończeniu pierwszego testu 

uczeń powinien niezwłocznie przystąpić do rozwiązywania drugiego testu. Uczniowie 

powinni na bieżąco kontrolować czas wykonywania obu testów.  

Testy I etapu konkursu sprawdzają nauczyciele w szkole macierzystej. Z każdego testu należy 

uzyskać wynik co najmniej 45%. W ZADANIACH OTWARTYCH WYMAGANA JEST 

PEŁNA POPRAWNOŚĆ ORTOGRAFICZNA. 

Do kolejnego etapu konkursu zakwalifikowanych zostaje maksymalnie 3 uczniów z danej 

szkoły, którzy zdobyli najwyższą liczbę punktów z obu testów łącznie, przy czym wyniki 

uzyskane z każdego z dwóch testów muszą wynosić minimum 45%. W przypadku uzyskania 

takiego samego wyniku przez uczestników, o kwalifikacji do kolejnego etapu konkursu 

decyduje ocena pytania otwartego dokonana przez powołaną Komisję. 

Dane uczniów zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu należy przesłać drogą 

elektroniczną na adres e-mail organizatora: szkolnypoliglota@gmail.com najpóźniej do dnia 

30 listopada 2021 r. (wtorek). 

Dane uczniów, którzy przechodzą do II etapu prosimy uzupełnić w pliku, do którego link 

znajduje się poniżej, oraz przesłać na adres szkolnypoliglota@gmail.com  

Formularz zgłoszeniowy – wyniki I etapu, lista uczestników (do uzupełnienia po 

sprawdzeniu arkuszy Etapu I) 

http://lo12.wroc.pl/wp-content/uploads/2016/03/Zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych.pdf
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Rodzice tych uczniów wypełniają formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych 

i przekazują go Nauczycielowi Koordynującemu konkurs w danej szkole. Oryginały 

wszystkich formularzy Nauczyciel Koordynujący dostarcza Organizatorom najpóźniej w dniu 

19.01.2021 r. (do pobrania  TUTAJ) 

 

Etap II : 

19 stycznia 2022 r. (środa) o godz. 12.30 

w  LO nr XII  we Wrocławiu 

– po troje uczniów z nawyższymi wynikami z każdej ze szkół biorących udział w Konkursie 

(2 testy zawierające zagadnienia gramatyczne, leksykalne i realioznawcze) 

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 2 lutego 2022 r. (środa) 

Każda szkoła zostanie powiadomiona pocztą elektroniczną o wynikach i wyłonionych 

Finalistach. 

Do ostatniego, III etapu przechodzi 8 osób z najwyższymi wynikami spośród wszystkich 

uczestników. 

Etap III (finał): 

18 marca 2022 r. (środa) o godz. 10.00 

w LO nr XII  we Wrocławiu 

Finał: 

Etap finałowy konkursu składa się z dwóch części: części A – quizu realizonawczego 

przeprowadzanego za pośrednictwem platformy Kahoot! 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)  

http://lo12.wroc.pl/wp-content/uploads/2016/03/Zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych.pdf


- każdy uczestnik ma do dyspozycji laptop, za pośrednictwem którego będzie odpowiadał na 

pytania wyświetlane na ekranie projektora; dokładne instrukcje zostaną podane przez 

konferansjera przed rozpoczęciem quizu; 

- sprzęt komputerowy i dostęp do sieci internetowej, potrzebne do przeprowadzenia tej części 

konkursu zapewnia Organizator. 

- do zalogowania się do quizu należy na laptopie 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, czas, w którym została ona podana oraz liczba 

prawidłowych odpowiedzi z rzędu; 

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. 

 

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, co daje 

maksymalną liczbę 10 punktów do uzyskania w quizie realioznawczym; 

Przykład: Uczestnik zdobył 9383 punkty. 9283 : 1000 = 9,283 punktów 

 

B – 2 minutowy „speech” – finaliści prezentują swoje umiejętności językowe, wypowiadając 

się na określone, losowo wybrane tematy, w dwóch językach. 



- uczestnik losuje pytanie i ma 2 minuty na przygotowanie wypowiedzi 

- w momencie kiedy uczestnik rozpoczyna 2-minutową wypowiedź, kolejny uczestnik losuje 

pytanie i ma 2 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 Bankowej we Wrocławiu, przeprowadza finał, 

ocenia uczestników i ogłasza wyniki w dniu Finału. 

 

8. Nagrody 

NAGRODA GŁÓWNA 



ufundowana przez 

Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu 

 

Ponadto, finaliści Konkursu otrzymają inne nagrody ufundowane przez: 

LO nr XII we Wrocławiu 

oraz 

Wyższą Szkołę Bankową 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. Beata Dzięgielewska – nauczycielka języka niemieckiego 

p. Anna Gil-Kisiecka – nauczycielka języka angielskiego 

p. Magdalena Matłosz – nauczycielka języka angielskiego 

p. Patrycja Machowiec – nauczycielka języka francuskiego 

11. Informacji udzielają: 

p. Anna Gil-Kisiecka oraz p. Magdalena Matłosz: szkolnypoliglota@gmail.com 

tel.  71 798 67 38 (sekretariat) 

lub   tel. i  fax    71 798 67 38,  wewnętrzny 200  (pokój nauczycielski)  

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych uczniów do udziału w tegorocznej edycji, 

a nauczycieli języków obcych prosimy, jak co roku, o szerokie rozpropagowanie Konkursu. 
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