
Regulamin Szkolnego Konkursu  

"AS JĘZYKOWY" z Języka Angielskiego, 

Niemieckiego i Rosyjskiego  

w Zespole Szkół Technicznych i 
Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi 

im. Stanisława Staszica w Białymstoku 

na rok szkolny 2020/2021 
 
 

§1. Organizatorem Szkolnego Konkursu " AS JĘZYKOWY" jest Zespół Szkół 
Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. 
Stanisława Staszica w Białymstoku (zwanej dalej ZSTiO z OI w 

Białymstoku). 
 

§2. Cele Konkursu: 

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

2. Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego, niemieckiego i 
rosyjskiego.  
3.Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia swoich umiejętności   

językowych we współzawodnictwie z innymi uczniami szkoły.  
4. Rozwijanie uzdolnień uczniów.  
5. Podniesienie samooceny uczniów.  

 
§3. Uczestnictwo w Konkursie: 

 

1. Konkurs otwarty jest dla uczniów klas I,II i III ZSTiO z OI w Białymstoku.  
2. Uczestnictwo w konkursie należy zgłosić nauczycielowi uczącemu języka 
obcego bądź Koordynatorowi Konkursu (Agnieszka Arciszewska) w terminie 

do 23 kwietnia 2021 roku.  
3. Uczeń ma prawo do uczestnictwa w każdym z organizowanych konkursów 
językowych. 

4. Informacje o Konkursie podane na stronie internetowej szkoły 
(www.zstio.net.pl ) w zakładce Aktualności oraz na szkolnym Facebooku 
(www.facebook.com/ZSTiOBialystok ). 

 
 

§4. Termin Konkursu: 

 
1. Konkurs odbędzie się w dniu 26,27 oraz 28 kwietnia 2021(poniedziałek, 
wtorek, środa). 

a) Konkurs z języka angielskiego odbędzie się 26 kwietnia2021 roku na 3 
lekcyjnej (9:50).  

http://www.zstio.net.pl/
http://www.facebook.com/ZSTiOBialystok


b) Konkurs z języka niemieckiego odbędzie się 27 kwietnia2021 roku na 3 

lekcyjnej( 9:50).  
c) Konkurs z języka niemieckiego odbędzie się 28 kwietnia2021 roku na 3 
lekcyjnej(9:50).  

 
 

§ 5. Forma Konkursu: 

 
1. Konkurs będzie się składał z  testu odpowiedzi zamkniętych i 

otwartych, zawierających 30 pytań, maksymalna ilość punków to 50: 

1.1 Każdy test składa się z pytań o trzech stopniach trudności. 
Zasady punktacji są następujące: 

a) za poprawną odpowiedź na każde z pytań  

I części można otrzymać po 1 punkt za właściwą odpowiedź 
(słownictwo, słowotwórstwo) 

II części – po 2 punkty(rozumienie tekstu czytanego)  

III części - po 3 punkty(gramatyka języka) 

b) za każdą błędną odpowiedź odejmuje się 1 punkt 

c) w przypadku braku odpowiedzi przyznaje się 0 punktów. 

 
2. Czas trwania każdego z konkursów to 45 minut (9.50 – 10:35). 
3. Konkurs będzie obejmował zakres materiału językowego na poziomie B1 

i B2. 

4. Karty odpowiedzi nie są udostępniane do wglądu. 

5. Konkurs odbędzie się za pośrednictwem platformy Microsoft Teams: 

a) Uczniowie zgłoszeni przez nauczycieli języków obcych zostaną dodani 
do zespołu „Konkurs As Językowy” na platformie Microsoft Teams z 
poszczególnych języków obcych.  

b) Konkurs zostanie udostępniony w wyznaczonym dniu i godzinie 
wyłącznie zgłoszonym wcześniej uczniom. 

 

 
§ 6. Wyniki Konkursu: 

 

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone oraz na stronie internetowej szkoły/ 
szkolnym Facebooku w terminie do 30 dni od przeprowadzenia 
poszczególnych konkursów językowych.  

 
 

§ 7. Nagrody: 
 
1. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują z języka angielskiego 

dodatkowych 5 punktów za aktywność, a ocenę cząstkową bardzo dobrą za 
aktywność z języka niemieckiego oraz języka rosyjskiego . 



 2.Laureaci Konkursu (pierwsze, drugie i trzecie miejsce) otrzymują 

dodatkowe punkty z języka angielskiego za aktywność (I miejsce 20pkt; II 
miejsce-15pkt; III miejsce-10pkt)natomiast z języka niemieckiego oraz z 
języka rosyjskiego ocenę cząstkową celującą za aktywność za I ,II i III 

miejsce. 
3. Laureaci Konkursu otrzymują dyplomy oraz nagrody rzeczowe za I,II,III 
miejsce. 

4. Informacja o rozdaniu  nagród zostanie podana na szkolnym Facebooku.  
 
 

§ 8. Postanowienia końcowe: 
 
1. Regulamin Konkursu dostępny jest u koordynatora konkursu (Agnieszka 

Arciszewska) oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce Aktualności. 
2. Przystępując do Konkursu uczestnik potwierdza, iż akceptuje niniejszy 
Regulamin i opisane w nim warunki uczestnictwa.  

3. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na 
przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją 
Konkursu i sposobem ogłaszania wyników.  

4. W kwestiach spornych oraz innych nieuregulowanych w niniejszym 
Regulaminie decydujący głos ma Komisja Konkursowa (Zespół Nauczycieli 
Języków Obcych).  

5. Koordynator Konkursu ma prawo modyfikacji Regulaminu. W takim 
przypadku wszelkie zmiany zostają podane do wiadomości uczestników 
Konkursu poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej / facebookowej 

szkoły.   
 
 

 
 
 


