
KONKURS JĘZYKOWY  MAŁY POLIGLOTA 

DLA UCZNIÓW KLAS VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VIII  szkoły podstawowej. Konkurs ma zasięg 

ponadpowiatowy: powiat wałbrzyski, miasto Wałbrzych, powiat świdnicki, powiat 

kamiennogórski, powiat dzierżoniowski, powiat jaworski, powiat kłodzki. 

1. Cele konkursu. 

 

 popularyzacja znajomości języka angielskiego, drugiego języka obcego, 

 pokazanie  zdolności językowych, predyspozycji do nauki w klasach językowych, 

 uczciwa rywalizacja,  

 wzbudzenie zainteresowania nauką języków obcych, 

  poznawanie kultury związanej z językami obcymi. 

 

2. Zakres konkursu: 

 

zakres dla języka angielskiego : poszerzony zakres z poziomu szkoły podstawowej, 

drugi język obcy : zakres podstawowy szkoły podstawowej, 

predyspozycje językowe – badanie ogólnych zdolności do nauki języków obcych – 

poza programem szkoły podstawowej. 

 

3. Etapy: 

Etap I  etap pisemny odbędzie się 27. 01. 2023 roku 

Etap I to część pisemna konkursu, składająca się z testu na znajomość języka angielskiego na 

poziomie A2/B1. 

Szkoła we własnym zakresie przeprowadzi etap szkolny w wyznaczonym dniu i godzinie. 

Test i klucz do testu zostaną dostarczone do szkoły w formie elektronicznej. 

Po napisaniu testu, należy go sprawdzić wg klucza i odesłać wynik  w formie elektronicznej 

na adres I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Wałbrzychu. Należy 

odesłać  listę z wynikami uczestników etapu szkolnego. 

 

 

ETAP II etap pisemny  odbędzie się 3  marca 2023 roku 

Do II etapu zostanie dopuszczona grupa uczniów, którzy w etapie szkolnym uzyskali 

najwyższe liczby punktów. (ostateczna granica dopuszczająca do kolejnego etapu zostanie 

ustalona po otrzymaniu wszystkich wyników etapu szkolnego) 

Etap II będzie obejmował ponownie test z języka angielskiego, ale już na wyższym poziomie 

trudności, czyli B1/B2 



Ponadto uczestnicy II etapu rozwiążą krótki test ze znajomości drugiego języka obcego na 

poziomie A1 oraz kilku zadań z języka fikcyjnego. 

Zakres znajomości języka angielskiego to mniej więcej poziom wymagany na egzamin 

końcowy z języka obcego  w szkole podstawowej, natomiast z drugiego języka obcego – to 

poziom podstawowy. Zadania z języka fikcyjnego to logiczne łamigłówki językowe nie 

związane z konkretnym językiem obcym. 

 

Etap III  etap ustny odbędzie się w 10 marca 2023 roku 

 

Uczestnicy, którzy osiągną najlepszy wynik z  części pisemnej etapu drugiego zostanie 

zakwalifikowanych do III etapu finałowego, który będzie obejmował rozmowę w języku 

angielskim z uczestnikiem konkursu na podstawie materiału wizualnego. Opis sytuacji na 

obrazku oraz udzielenie odpowiedzi na postawione pytania logicznie powiązane z materiałem 

wizualnym. 

 

4. Terminy  

 

Etap I      27 stycznia 2023 godz 10.00  w szkołach macierzystych  

Etap II     03 marca 2023 

Etap III    10 marca  2023 

 

5. Możliwość zdalnego przeprowadzenia konkursu: 

 

 W założeniu konkurs jest stacjonarny, jednak w szczególnych okolicznościach istnieje 

możliwość przeprowadzenia testu online na poziomie szkoły macierzystej ucznia za pomocą 

platformy edukacyjnej używanej przez szkołę w nauczaniu zdalnym, przy zachowaniu 

wszystkich rygorów kontroli tak pisanego testu. Kontrolę ma zapewnić nauczyciel szkoły 

macierzystej.  

 

 

6. Warunki obowiązujące zgłoszenie szkoły i przejścia do kolejnych etapów konkursu: 

 

Ilość uczestników  I etapu  , każda szkoła samodzielnie ustala limit uczniów biorących udział 

w konkursie na etapie szkolnym. 

Do etapu II kwalifikują się uczniowie, którzy uzyskali najwyższe wyniki na etapie szkolnym. 

Do etapu III  kwalifikuje się co najmniej 10 uczestników 

Laureaci to uczestnicy, którzy uzyskali najwyższy wynik łącznie z części pisemnej II etapu i 

części ustnej III etapu ( pozycje 1-3) 

Pozostali uczestnicy III etapu otrzymają tytuł finalisty. 

 

7. Organizator Konkursu: 

 

Organizatorem konkursów jest  I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi  w 

Wałbrzychu. 

Koordynatorem: nauczyciel j. angielskiego Roman Kuliniak 

 

 

 

Szanowni Państwo,  



Zapraszamy uczniów klas ósmych do wzięcia udziału w III Edycji Konkursu Mały Poliglota. 

Konkurs został wpisany do rejestru konkursów przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, co 

oznacza, że laureaci tego konkursu mogą uzyskać dodatkowe punkty przy kwalifikacji do klas 

pierwszych szkół średnich. 

 

PROCEDURY I TERMINY 

1. Niniejszy pakiet informacyjny wysłany do szkół w dniu 12/13 stycznia 2023 

2. Proszę zapoznać uczniów z regulaminem i terminami. Jeżeli są uczniowie chętni, 

proszę przesłać zgłoszenie do konkursu do dnia 20 stycznia 2023 na adres mailowy 

 I Liceum Ogólnokształcącego zso1wch@wp.pl 

3. W dniu 25 stycznia 2023 do szkół, które zgłosiły udział w konkursie drogą mailową 

zostaną przesłane testy do I etapu. 

4. Każda szkoła we własnym zakresie drukuje ilość testów potrzebnych do etapu 

szkolnego. 

5. Etap szkolny odbędzie się 27 stycznia 2023 o godz 10.00 

Czas na rozwiązanie testu wynosi 60 minut. Nie należy tego czasu przedłużać, 

uczniowie muszą siedzieć samodzielnie pod nadzorem nauczyciela. Nie wolno 

korzystać z żadnych źródeł informacji. 

6. W tym samym dniu około godziny 12.00 na stronie I Liceum Ogólnokształcącego w 

zakładce konkursy zostanie opublikowany klucz odpowiedzi. 

7. Prace napisane przez uczniów należy sprawdzić wg tego klucza. 

Należy sporządzić wykaz uczniów i ich wyniki  a następnie należy tę listę odesłać 

elektronicznie na adres zso1wch@wp.pl do dnia 2 lutego 2023 

8. Do 9 lutego 2023 szkoły zostaną poinformowane o zakwalifikowaniu się do dalszych 

etapów konkursu oraz kolejnych terminach. 
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