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Warszawa, dn. 05.04.2016r. 

 

Szanowna Pani Dyrektor / Szanowny Pan Dyrektor, 

Nauczyciele języków obcych, 

 

Gimnazjum Joanny Białobrzeskiej Didasko w Warszawie serdecznie zaprasza 

uczniów klas szóstych szkół podstawowych z terenu Warszawy do wzięcia udziału w: 

 

V Międzyszkolnym Konkursie Języków Obcych  

dla uczniów klas VI szkół podstawowych 

MŁODY POLIGLOTA 2016 

  

Celem konkursu jest propagowanie wśród uczniów zainteresowania nauką 

języków obcych i poznawania kultury wybranych krajów anglojęzycznego obszaru 

językowego oraz nawiązanie współpracy pomiędzy nauczycielami języków obcych 

warszawskich szkół podstawowych. Do udziału w konkursie zapraszamy 5 uczniów 

klas VI Państwa szkoły, którzy chcieliby sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności z 

zakresu znajomości j. angielskiego oraz drugiego języka obcego (wybranego 

spośród: j. niemieckiego,  j. francuskiego i j. hiszpańskiego). Istnieje także możliwość 

wzięcia udziału wyłącznie w części poświęconej językowi angielskiemu. Konkurs 

odbędzie się 

 

w dn. 10 maja 2016r., o godz. 9:30 

 

Mamy nadzieję, że udział w organizowanym przez nas konkursie będzie 

ciekawą propozycją dla uczniów, którzy są szczególnie zainteresowani proponowaną 

tematyką. Jednocześnie konkurs daje uczniom możliwość sprawdzenia swoich 

umiejętności językowych jeszcze przed ewentualnymi wstępnymi egzaminami 

językowymi do gimnazjum. Zachęcamy do dokładnego zapoznania się z 

Regulaminem Konkursu, zamieszczonym na stronie www.gimnazjumjb.pl. Jeżeli 

jesteście Państwo zainteresowani naszą propozycją, prosimy o wypełnienie 

dołączonego do regulaminu formularza zgłoszeniowego i odesłanie go na podany w 

regulaminie adres e-mail. Na zgłoszenia do konkursu czekamy do dnia 22 kwietnia 

2016 roku. 

Serdecznie zapraszamy do współpracy i czekamy na zgłoszenia.  
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Regulamin 

V Międzyszkolnego Konkursu Języków Obcych  
dla uczniów klas VI szkół podstawowych 

MŁODY POLIGLOTA 2016 
 

I. Organizatorzy  

Organizatorem konkursu jest Gimnazjum Joanny Białobrzeskiej Didasko,  

ul. Grochowska 284, 03-841 Warszawa. 

Instytucje wspierające: 

- Wydawnictwo Didasko, 

- Wydawnictwo Cambridge University Press. 

 

II. Cele 

Konkurs ma na celu: 

 podnoszenie poziomu umiejętności językowych  

 oswojenie uczniów z formą konkursów i sprawdzianów wiadomości 

 sprawdzanie wiadomości uczniów klas szóstych 

 przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia językowego 

 rozbudzanie wśród uczniów szkół podstawowych zainteresowania językami 

obcymi 

 wzbogacanie i doskonalenie form pracy z uczniem zdolnym 

 

III. Adresaci 

Konkurs jest adresowany do uczniów klas szóstych publicznych                         

i niepublicznych szkół podstawowych z terenu Warszawy. W konkursie mogą wziąć 

udział uczniowie klas szóstych. Szkoła jest zobowiązana przekazać uczniom i ich 

rodzicom informację o organizacji Konkursu, a także ściśle stosować przepisy jego 

regulaminu. 

W konkursie nie mogą wziąć udziału uczniowie dwujęzyczni, dla których jeden 

z języków konkursu (angielski, niemiecki, hiszpański, francuski) jest językiem 

„natywnym”. 
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IV. Zakres materiału  

 Zakres programowy Konkursu jest zgodny z podstawą programową 

kształcenia ogólnego określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej           

i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. 

Nr51, poz. 458, z poźn. zm.) oraz z podstawą programową kształcenia ogólnego 

określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w 

sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia 

ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17). 

  Konkurs składa się z dwóch części: pierwszej – poświęconej  językowi 

angielskiemu (na poziomie A2/B1 zgodnie z klasyfikacją Rady Europy) oraz drugiej – 

poświęconej drugiemu językowi obcemu (do wyboru: j. niemiecki, j. hiszpański,          

j. francuski). Poziom konkursu z drugiego języka obcego to poziom A1/A2.  

 

V. Struktura i przebieg Konkursu 

Konkurs składa się z dwóch części: konkursu języka angielskiego oraz 

konkursu z drugiego języka obcego (wybranego i wcześniej zadeklarowanego przez 

Uczestników). Dopuszcza się wzięcie udziału jedynie w części z j. angielskiego, która 

jest obowiązkowa dla wszystkich Uczestników. Obie części konkursu odbywają się w 

tym samym terminie i oddzielone są 15-minutową przerwą. 

Uczestnicy konkursu rozwiązują testy pisemne jednokrotnego wyboru 

zawierające: zadania na czytanie ze zrozumieniem, słuchanie ze zrozumieniem oraz 

test gramatyczno-leksykalny. Testy składają się z zadań zamkniętych lub 

półotwartych. Na starcie każdej części konkursu uczestnik dostaje 25 punktów. Za 

każdą poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje dodatkowo 1 punkt, za brak odpowiedzi 

0 punktów, za błędną odpowiedź odejmowane jest 0,5 punktu. 

Część I - konkurs języka angielskiego 

 Za prawidłowe rozwiązanie testu uczeń może uzyskać maksymalnie 75 

punktów. 

 Czas trwania testu: 45 minut. 
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Część II – konkurs drugiego języka obcego 

 Za prawidłowe rozwiązanie testu uczeń może uzyskać maksymalnie 75 

punktów. 

 Czas trwania testu: 45 minut. 

Uczniowie przystępujący do obu części konkursu mogą łącznie zdobyć 

maksymalnie 150 punktów. W czasie obu części konkursu nie wolno używać 

słowników, notatek, podręczników itp. oraz urządzeń elektronicznych. 

 

VI. Organizacja Konkursu 

Konkurs odbywa się w dn. 10.05.2016r. w godz. 9.30-11.30 w siedzibie 

Gimnazjum Joanny Białobrzeskiej Didasko w Warszawie. Każda ze szkół, chcąca 

wziąć udział w konkursie jest zobowiązana do przesłania karty zgłoszenia 

Uczestników, zgodnie ze wzorem załączonym do Regulaminu. Każda szkoła może 

zgłosić maksymalnie 5 uczestników – uczniów klas szóstych. W karcie zgłoszenia 

należy zadeklarować w konkursie z jakiego drugiego języka obcego (poza j. 

angielskim) będą brać udział poszczególni uczniowie. Kartę zgłoszenia należy 

przesłać do dn. 22.04.2016r. na adres mail’owy: mlody.poliglota@interia.pl. W 

razie kłopotów technicznych z przesłaniem mail’a prosimy o kontakt pod numer 

telefonu 509993050 lub 227409605.  Przesłane drogą mailową zgłoszenie nie musi 

posiadać pieczątki szkoły oraz podpisu dyrektora. Opieczętowane i podpisane 

zgłoszenia Opiekunowie, biorących w konkursie Uczniów zobowiązani są przekazać 

organizatorowi w dniu konkursu. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia Szkoły jest 

przesyłane przez organizatora drogą mailową.  

Za bezpieczeństwo Uczestników w drodze do Gimnazjum Joanny 

Białobrzeskiej Didasko, podczas oczekiwania na zakończenie II części konkursu (w 

przypadku uczniów biorących udział jedynie w I części) oraz w drodze powrotnej 

odpowiadają opiekunowie, których nazwiska widnieją na karcie zgłoszenia. 

Uczniowie biorący udział w konkursie powinni przybyć do Gimnazjum Joanny 

Białobrzeskiej Didasko w Warszawie na 15 minut przed planowanym rozpoczęciem 

konkursu oraz przedstawić ważną legitymację szkolną. 

Podczas organizacji konkursu do łączności pomiędzy Organizatorami                 

i Szkołami-Uczestnikami będzie wykorzystywany głównie Internet. Wszelkie 
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informacje dla Organizatorów i ewentualne zapytania należy kierować na adres: 

mlody.poliglota@interia.pl 

 

VII. Wyniki konkursu 

Wyniki konkursu ogłaszane są w dwóch kategoriach:  

 Kategoria I – uczniowie, którzy wzięli udział jedynie w konkursie języka 

angielskiego. Przewiduje się przyznanie miejsca pierwszego, drugiego i 

trzeciego. O miejscu w klasyfikacji decyduje liczba punktów, zdobyta przez 

Uczestnika konkursu. 

 Kategoria II – uczniowie, którzy wzięli udział zarówno w konkursie języka 

angielskiego oraz w konkursie drugiego języka obcego. Przewiduje się 

przyznanie miejsca pierwszego, drugiego i trzeciego. O miejscu w 

klasyfikacji decyduje ogólna liczba punktów, zdobyta przez Uczestnika w 

obu częściach konkursu. Jeśli kilku uczniów biorący udział w obu 

częściach konkursu uzyska identyczny wynik, wtedy decyduje wynik z 

drugiej części konkursu. 

Uczestnicy, którzy otrzymają min. 45 punktów z I części konkursu i chcący w 

przyszłości uczęszczać do Gimnazjum Joanny Białobrzeskiej Didasko w Warszawie 

zostają zwolnieniu z egzaminu wstępnego do Szkoły z j. angielskiego. 

Uczestnicy akceptują, że organizator jest uprawniony do opublikowania imion, 

nazwisk i innych niezbędnych danych o laureatach konkursu w Internecie na stronie 

internetowej Gimnazjum Joanny Białobrzeskiej Didasko w Warszawie 

Nagrody dla wyróżnionych uczniów zostaną przekazane poszczególnym 

szkołom do dn. 10.06.2016r. 

 

VIII. Terminarz 

 Zgłoszenia do konkursu – do 22 kwietnia 2016 r.  

 Konkurs – 10 maja 2016 r. (godz. 9:30) 

 Przekazanie wyników konkursu zainteresowanym szkołom – do 27 maja 

2016 r. 

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminów. 
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IX. Uwagi końcowe 

 Werdykt komisji konkursowej jest ostateczny. 

 Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga organizator. 

 Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy, a nauczyciele - 

opiekunowie pisemne podziękowania. 

 Wyniki konkursu organizator przekaże do szkół Uczestników. 

 Wyniki konkursu zostaną upowszechnione poprzez umieszczenie ich na 

stronie internetowej Gimnazjum Joanny Białobrzeskiej Didasko w Warszawie 

pod adresem: www.gimnazjumjb.pl  

 
 

 
 Opracował:                 Zatwierdził: 
 
mgr Przemysław Przychodniak     Dyrektor  
                        Gimnazjum Joanny Białobrzeskiej Didasko  
                         w Warszawie 
 
           mgr Piotr Roszko 
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Warszawa, dn…………………… 

(pieczęć szkoły)                                                                      

ZGŁOSZENIE 

 

 

Szkoła Podstawowa …………………………………….………………....…  w Warszawie, 

ul. ………………………………………....…………………..…. tel………..……………… 

zgłasza udział w V Konkursie Języków Obcych dla uczniów klas VI szkół podstawowych 

„Młody Poliglota 2016”. 

 

Zgłaszamy udział poniżej wymienionych uczniów: 

Lp. Nazwisko i imię ucznia 
Wybrany drugi 

język obcy* 

Nazwisko i imię nauczyciela/i 

przygotowujący/ch ucznia 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

* do wyboru: j. niemiecki, j. francuski, j. hiszpański. Jeśli uczeń nie weźmie udziału w drugiej  

   części konkursu proszę wpisać znak X 

 

Nauczyciel/e odpowiedzialny/ni za udział w konkursie oraz bezpieczeństwo Uczniów w 

drodze na/z Konkursu, z którym/i można się kontaktować (imię i nazwisko, adres e-mail 

lub nr tel.) 

.............................................. ............... .................. ........................ 

.............................................. ............... .................. .......................                                             

 

 

 

 

 

(pieczęć i podpis dyrektora szkoły) 
Zgłoszenie prosimy przesłać na adres: mlody.poliglota@interia.pl 


