
 
 

 

 

REGULAMIN  II  MIĘDZYSZKOLNEGO 
 KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO MODERN STUDENTS 

Zasięg wojewódzki 
 

 

1. Idea konkursu 

Założeniem II Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego  
Modern Students jest organizowanie corocznych edycji konkursu związanych  
z obszarami tematycznymi, określonymi w celach kształcenia podstawy 
programowej przedmiotu język obcy nowożytny. Konkurs składa się  
z dwóch etapów: każdy z nich to test pisemny - w pierwszym etapie na 
poziomie B1+/B2, w drugim etapie na poziomie B2+/C1. 

2. Organizatorzy i partnerzy konkursu 

Organizatorami konkursu są I Liceum Ogólnokształcące im. Adama 

Mickiewicza w Olsztynie oraz Szkoła Języka Angielskiego Modern School  

w Olsztynie, a Partnerem jest Wydawnictwo Pearson. Konkurs objęty jest 

patronatem merytoryczno-metodycznym Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka 

Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie. 

3. Uczestnicy konkursu 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 

województwa warmińsko-mazurskiego, wykazujących się znajomością języka 

angielskiego na poziomie B1+/B2/C1.   

W konkursie nie mogą brać udziału uczniowie, posiadający obywatelstwo 

kraju, w którym język angielski jest językiem oficjalnym/urzędowym. 

Obowiązek weryfikacji obywatelstwa uczestników spoczywa na 

nauczycielach, którzy zadeklarowali opiekę nad uczniami swojej szkoły, 

biorącymi udział w konkursie. 

 

4. Cele konkursu: 

a) popularyzacja języka angielskiego wśród młodzieży szkół 

ponadgimnazjalnych, 

b) kształcenie międzyprzedmiotowe, 

 



 
 

 

c) motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego, 

d) stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia swoich umiejętności 

językowych międzynarodowym egzaminem PTE General 

e) podniesienie samooceny uczniów, 

f) rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów. 

 

5. Struktura organizacyjna konkursu: 

a) Udział szkoły w konkursie należy zgłosić do dnia 17 października  

2018r. do godz. 14.00 drogą mailową na adres: 

e.szczepkowska@1lo.olsztyn.pl. Zgłoszenie powinno zawierać nazwę 

szkoły, nazwiska/imiona uczestników, nazwisko/imię opiekuna 

(opiekunów), adres mailowy opiekuna (opiekunów). 

b) Udział w konkursie oznacza bezwarunkową akceptację Regulaminu 

oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby 

konkursu, w tym na zamieszczenie listy uczestników 

zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu oraz listy laureatów 

wraz z nazwami szkół na stronie internetowej I LO oraz  

Modern School. 

c) Konkurs składa się z dwóch etapów. 

d) Etap pierwszy obejmuje eliminacje wewnętrzne w szkołach, biorących 

udział w konkursie. Do etapu pierwszego może przystąpić dowolna 

liczba uczestników. Eliminacje wewnątrzszkolne odbędą się dnia  

23 października 2018 r. o godz. 10.00. 

e) Etap pierwszy polega na rozwiązaniu pisemnego testu. Czas trwania 

testu 60 minut. 

f) Dnia 19 października 2018 r. na adres mailowy, osoby zgłaszającej 

szkołę do udziału w konkursie, zostanie przesłany test leksykalno-



 
 

 

gramatyczny do powielenia dla wszystkich uczestników konkursu. 

Klucz do testu zostanie wysłany 23 października 2018 r. (po południu).  

g) Za przebieg konkursu na etapie szkolnym odpowiadają nauczyciele, 

którzy zadeklarowali opiekę nad uczniami swojej szkoły, biorącymi 

udział w konkursie. 

h) Do drugiego etapu konkursu (finału) przystępuje pięciu najlepszych 

uczniów z każdej szkoły, biorącej udział w konkursie, to znaczy: pięciu 

uczniów z najlepszymi wynikami z testu leksykalno-gramatycznego  

z zastrzeżeniem, że uczestnik otrzymał co najmniej połowę punktów  

w pierwszym etapie konkursu. W sytuacji, kiedy kilka osób otrzyma 

taką samą liczbę punktów, a liczba najlepszych osób przekroczy 

ustaloną liczbę 5 osób, wszyscy uczniowie z tą samą i największą 

ilością punktów przejdą do drugiego etapu. 

i) Listę 5 osób (lub więcej zgodnie z wyjaśnieniem zawartym powyżej  

w pkt. h) z najwyższym wynikiem w szkole (minimum połowę punktów) 

prosimy przesłać mailem do 6 listopda 2018 r. na adres: 

e.szczepkowska@1lo.olsztyn.pl. Prosimy też o przesłanie 

sprawdzonych 5 testów  (lub więcej zgodnie z wyjaśnieniem zawartym 

powyżej w pkt. h) najlepszych uczniów do dnia  

13 listopada 2018 r. wraz z podpisanymi przez ich rodziców 

oświadczeniami o zgodzie na udostępnienie danych osobowych  

i wizerunku na użytek konkursu (wzór oświadczenia znajduje się  

w Załączniku nr 1).   

j) Dnia 20 listopada 2018 r. na stronie internetowej I LO 

(www.1lo.olsztyn.pl) organizatorzy umieszczą listę uczestników 

zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu. 

mailto:e.szczepkowska@1lo.olsztyn.pl
http://www.zso6.olsztyn.pl/


 
 

 

k) Etap drugi (finał konkursu) dla laureatów konkursu 

wewnątrzszkolnego, odbędzie się 4 grudnia 2018 r. w auli I LO im. 

Adama Mickiewicza w Olsztynie o godz. 11:00 i będzie polegał na 

rozwiązaniu pisemnego testu na poziomie B2+/C1. Czas trwania testu 

75 minut.  

l) Ogłoszenie wyników drugiego etapu konkursu i wręczenie nagród 

nastąpi 18 grudnia 2018 r. o godzinie 13.00  w auli  I LO  

w Olsztynie.  

6.  Nagrody 

Fundatorem nagród dla zwycięzców konkursu są: Szkoła Języka         

Angielskiego Modern School w Olsztynie oraz Wydawnictwo Pearson. 

Uczestnicy II etapu konkursu otrzymają dyplom uczestnictwa w konkursie oraz 

voucher rabatowy na kwotę 400 PLN na kursy grupowe w Modern School  

w roku szkolnym 2019/2020. Warunkiem skorzystania z vouchera jest 

zapisanie się na kurs do 31.05.2019 r. 

     Zdobywcy 3 pierwszych miejsc otrzymają dodatkowo:  

a) pierwsze miejsce voucher na międzynarodowy egzamin PTE General na 

dowolnym poziomie zaawansowania w sesji egzaminacyjnej czerwiec 

2019 (wartość vouchera 500-600 zł w zależności od wybranego poziomu 

egzaminu), czytnik e-book Amazon Kindle (wartość nagrody około 600 zł); 

b) drugie miejsce voucher na międzynarodowy egzamin PTE General na 

dowolnym poziomie zaawansowania w sesji egzaminacyjnej czerwiec 

2019 oraz słownik; 

c) trzecie miejsce voucher na międzynarodowy egzamin PTE General na 

dowolnym poziomie zaawansowania w sesji egzaminacyjnej czerwiec  

2019. 



 
 

 

Szkoła Języka Angielskiego Modern School jest jedynym w Olsztynie 

Autoryzowanym Centrum Egzaminacyjnym międzynarodowych egzaminów 

PTE General i PTE Young Learners. Egzaminy PTE General uznawane są  

w ponad 45 krajach na świecie. W Polsce honorowane są m.in. przez 

renomowane uczelnie, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Nauki 

i Szkolnictwa, a także Urząd Służby Cywilnej.  

7. Polecana literatura: 

McCarthy M. and F. O’Dell, 1994. English Vocabulary in Use Upper-

intermediate and Advanced, Cambridge University Press.  

Clare Antonia and Wilson JJ, 2017. Speakout Advanced, Pearson. 

Praca zbiorowa, 2015. Repetytorium maturalne. Poziom rozszerzony, 

Pearson. 

Eales Frances and Oakes Steve, 2017. Speakout Upper-Intermediate, 

Pearson. 

Baxter Steve and Bridget Bloom, 2015. PTE General Skills Boosters,  

Level 3 i 4, Pearson. 

 

8. Dane Organizatora: 

I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza  w Olsztynie 

ul. Mickiewicza 6, 10-551 Olsztyn 

tel./fax 0-89 527-93-57 

Szkoła Języka Angielskiego Modern School 

ul. 1 Maja 5A/13, 10-117 Olsztyn (Kopernik Park - budynek Jowisz) 

tel.: 696-557-557 

e-mail: biuro@modernschool.pl 

 

SERDECZNIE ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE! 

mailto:biuro@modernschool.pl


 
 

 

 
                                              ZAŁĄCZNIK  nr 1 

 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie i przetwarzanie danych 

osobowych mojego dziecka na stronach internetowych i profilach Facebook, 

a także na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, poprzez umieszczenie go 

na stronach internetowych i profilach FB:  

I Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Olsztynie, Szkoły Języka 

Angielskiego Modern School w Olsztynie, Wydawnictwa Pearson oraz 

Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie,  

w związku z uczestnictwem  w etapie finałowym II Międzyszkolnego Konkursu 

Języka Angielskiego Modern Students.  

 

 
 
 
 
……………………………………………………….. 
Imię i nazwisko ucznia 
 
……………………………..……………………………….......... 
Czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego  
 
………………………………………, dnia………………………….. 
 
 
 
 


