
XIV Wojewódzki Konkurs Języków Obcych 

luty-marzec 2023 
 

 
§ 1  

Informacje ogólne 
 

1. Organizatorami konkursu są Uniwersytet Szczeciński i Zachodniopomorskie Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli. 

2. Niniejszy dokument stanowi załącznik do Regulaminu ogólnego konkursów dla uczniów szkół 

ponadpodstawowych województwa zachodniopomorskiego na rok szkolny 2022/2023. 

Regulamin ogólny określa zasady uczestnictwa w konkursie, rodzaj nagród oraz sposób ich 

uzyskania. 

3. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez ucznia lub jego 

rodziców/opiekunów ustawowych na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji  

i przeprowadzenia konkursu, w tym na opublikowanie danych osobowych ucznia w zakresie 

imienia i nazwiska, nazwy szkoły oraz uzyskanego w konkursie wyniku, na stronach 

internetowych Organizatorów (www.zcdn.edu.pl). Szczegółowa informacja nt. przetwarzania 

danych osobowych przez Organizatorów znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego 

regulaminu. 

§ 2 

Cele 

 

Celem Wojewódzkiego Konkursu Języków Obcych jest pobudzenie wśród młodzieży szkolnej 

zainteresowania językiem angielskim, francuskim, hiszpańskim i niemieckim oraz pogłębienie 

wiedzy o krajach obcego obszaru językowego. 

 

§ 3 

Uczestnicy 

 

Uczestnikami mogą być wszyscy uczniowie szkół ponadpodstawowych, w których prowadzone jest 

nauczanie języka angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego i niemieckiego. W konkursie mogą brać 

udział uczniowie posiadający obywatelstwo polskie. 

 

§ 4 

Zakres materiału 

  

Wymagany zakres treści obejmuje rozszerzone programy nauczania języka angielskiego, 

francuskiego, hiszpańskiego i niemieckiego, realizowane w szkołach ponadpodstawowych. 

 

§ 5 

Zasady przyjmowania zgłoszeń 

 

1. Każda szkoła może zgłosić od jednego do trzech uczniów oddzielnie do każdego konkursu. 

2. Szkoły zgłaszają uczestników z wykorzystaniem karty zgłoszeniowej, stanowiącej załącznik nr 2 

do niniejszego regulaminu. Dokument należy wypełnić elektronicznie, a następnie wydrukować 

i przesłać w formie papierowej wraz z pieczęcią szkoły i podpisem osoby upoważnionej do 

reprezentowania szkoły na adres Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 

ul. Gen. J. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin lub w formie skanu dokumentu na adres 

konkursy@zcdn.edu.pl. 

http://www.zcdn.edu.pl/
mailto:konkursy@zcdn.edu.pl
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3. Wraz z kartą zgłoszeniową szkoły zobowiązane są do przesłania oświadczeń uczniów biorących 

udział w konkursie (załącznik nr 3). W przypadku uczniów niepełnoletnich do zgłoszenia należy 

załączyć pisemną zgodę rodziców/opiekunów ustawowych na udział w konkursie (załącznik  

nr 4).  

4. Zgłoszenia przyjmowane są do 5 lutego 2023 r. 

 

§ 6 

Przebieg konkursu 

 

1. Wojewódzki Konkurs Języków Obcych podzielony jest na część pisemną i ustną. 

2. Część pisemna konkursu wojewódzkiego odbędzie się 11 lutego 2023 roku, godz. 11.00 

(język angielski); godz. 13.00 (język niemiecki, język francuski, język hiszpański) 

3. Część ustna konkursu wojewódzkiego odbędzie się 18 marca 2023 roku, godz. 11.00 (język 

angielski); godz. 12.00 (język niemiecki, język francuski, język hiszpański) 

4. Konkursy odbywają się w warunkach kontrolowanej samodzielności. 

5. Test pisemny zawodnicy wypełniają piórem lub długopisem, wpisując w miejscu 

wykropkowanym prawidłową odpowiedź lub zaznaczając właściwą spośród podanych 

odpowiedzi. 

6. Szczegółowe zasady rozwiązywania testu regulują polecenia zawarte w teście. 

7. Do części ustnej konkursu mogą przystąpić uczestnicy, którzy uzyskali 60% punktów w części 

pisemnej. 

8. W części ustnej uczestnicy odpowiadają w czasie 15 minut na trzy pytania losowo wybrane  

z zestawu. 

9. Po sprawdzeniu testów i ustaleniu łącznej liczby punktów zdobytych przez poszczególnych 

zawodników w części pisemnej i ustnej Wojewódzka Komisja Konkursowa sporządza protokół 

i podaje wyniki na stronie internetowej Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli www.zcdn.edu.pl do 31 marca 2023 roku.  

10. Uczestnik Konkursu ma prawo odwołać się od decyzji Komisji do Przewodniczącego Komisji 

Konkursowej w ciągu 7 dni od daty podania wyników. 

11. Zasady wyłaniania laureatów i wyróżnionych w Konkursie Języków Obcych regulują zapisy 

 § 10 postanowień ogólnych Regulaminu. 

 

§7 

Informacje dodatkowe 

 

1. XIV Wojewódzki Konkurs Języków Obcych odbędzie się na Wydziale Humanistycznym 

Uniwersytetu Szczecińskiego, budynek nr 4, przy Al. Piastów 40B. 

2. Harmonogramy przebiegu poszczególnych konkursów oraz sale zostaną ogłoszone w 

późniejszym terminie. 

3. Korzystanie z materiałów pomocniczych w czasie eliminacji wojewódzkich jest niedozwolone. 


