
Regulamin Szkolnego Konkursu Leksykalno – Gramatycznego 

(organizowanego przez PLO Nr II w Opolu) 

 
I Cel Konkursu 

- poszerzanie wiedzy oraz biegłości językowej uczniów 

II Obowiązki Organizatora 

- opracowanie treści zadań do poszczególnych etapów, dostarczenie ich uczestnikom 

  konkursu oraz weryfikacja poprawności ich wykonania , 

- ustalenie kryteriów kwalifikowania uczniów do kolejnego etapu , 

III Organizacja Konkursu 

1. Adresatami Zawodów są uczniowie PLO Nr II w Opolu legitymujący się umiarkowanie 

    szeroką wiedzą z zakresu leksyki oraz gramatyki języka angielskiego. 

2. Konkurs jest dwustopniowy i obejmuje następujące etapy : 

- etap I  (organizowany w październiku) 

- etap II  (organizowany w marcu). 

3. Podczas każdego etapu uczestnicy piszą testy w ciągu 60 minut. 

    (Niedozwolone jest korzystanie ze słowników i innych pomocy. Na czas egzaminu 

       należy wyłączyć telefony komórkowe .) 

4. Dwa tygodnie przed każdym z etapów uczestnicy konkursu są powiadamiani 

    o dokładnym terminie i miejscu zawodów. 

5. Jeden tydzień przed dniem zawodów organizatorowi znana jest lista  uczniów biorących 

     w nich udział. 

6. Uczestnicy są informowani o liczbie uzyskanych punktów podczas poszczególnych 

    etapów konkursu w ciągu jednego tygodnia. 

7. O dopuszczeniu do II etapu decyduje uzyskanie przynajmniej 50% możliwych 

    do zdobycia punktów. 

8. O ostatecznej kolejności uzyskanych miejsc podczas konkursu decyduje suma 

    punktów z I oraz II etapu. 

9. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez więcej aniżeli 1 osobę o 

    zdobyciu wyższego miejsca decyduje większa liczba punktów otrzymana podczas 

    II etapu. 

10. Pierwsze 3 miejsca uzyskane przez uczestników kwalifikują do otrzymania tytułu 

      Laureata Szkolnego Konkursu Leksykalno – Gramatycznego. 

11. Biorąc udział w konkursie uczestnicy przyjmują do wiadomości postanowienia 

      regulaminu konkursu , wyrażają na nie zgodę i zobowiązują się do przestrzegania 

      w/w oraz terminarza zawodów. 

      Jednocześnie wzięcie udziału w konkursie oznacza wyrażenie zgody  na przetwarzanie 

      danych osobowych w zakresie niezbędnym do jego przeprowadzenia i zgodnie 

      z postanowieniami odpowiedniej ustawy o ochronie danych osobowych. 

12. Uczestnik ma prawo do zwolnienia z zajęć szkolnych na czas niezbędny do udziału 

      w zawodach. 


