
Regulamin konkursu

GEOLANG 2022

1. Organizatorami konkursu są Natalia Igła i Mikołaj Linowski - nauczyciele Dwujęzycznej Szkoły

Podstawowej Butterfly School w Toruniu, ul. Forteczna 8, 87-100 Toruń.

2. Konkurs lingwistyczno-geograficzny ma zakres ogólnopolski i przeznaczony jest dla uczniów

z klas  V, VI, VII, VIII szkoły podstawowej.

3. Pierwszy etap konkursu (pisemny) odbędzie się na terenie placówki Butterfly School w dniu

11-04-2022 r. Dla uczniów spoza Torunia, testy konkursowe zostaną wysłane drogą

elektroniczną. Po zakończonym konkursie, uczniowie wraz z opiekunami, są zobowiązani do

odesłania arkusza testowego na adres placówki organizującej konkurs.

4. Drugi etap konkursu (ustny) odbędzie się w późniejszym terminie, który ustalą organizatorzy i

powiadomią uczestników o tym na dwa tygodnie przed planowanym dniem konkursu. Dla

uczniów spoza Torunia konkurs zostanie przeprowadzony w formie online. Do drugiego etapu

konkursu przystępują uczestnicy, którzy uzyskają 80 % podczas etapu

pierwszego/pisemnego.1

5. Czas trwania konkursu:

pisemny: 60 minut

ustny: bez limitu czasu

6. Dwa etapy konkursu odbywać się będą w języku angielskim:

pisemny: pytania i odpowiedzi sformułowane w języku angielskim

ustny: konwersacja z jury w języku angielskim, etap ustny podzielony zostanie na kilka

konkurencji

7. Do konkursu uczestników można zgłosić do dnia 04-04-2022 r. wybierając jeden ze

sposobów:

○ Wysłać maila z danymi na adres mailowy: nigal.szkolamotyli@gmail.com lub

mikolajlinowski1@wp.pl

○ Zadzwonić pod numer 661 481 977 i przekazać dane telefonicznie (pon-pt

15:00-16:00)

8. Szkolny opiekun uczestnika konkursu zobowiązany jest odesłać wypełnione przez uczestnika

karty z odpowiedziami na adres podany w pkt. 1 do dnia 13-04-2022 r.

9. Test składa się z 26 pytań

1 organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo obniżenia progu procentowego w przypadku niskiej
zdawalności
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- 18 zamkniętych- do każdego pytania podane są 3 odpowiedzi od A do C. Tylko jedna

z odpowiedzi jest prawidłowa. Ocenie podlega każde pytanie i za poprawnie

zaznaczoną odpowiedź uczestnik otrzymuje 1 punkt, a za błędnie zaznaczoną (-1)

punkt. Dodatkowo uczeń ma możliwość wstrzymania się od odpowiedzi na wybrane

pytania nie uzyskując ani nie tracąc punktów.

- 3 prawda/fałsz- tylko jedna z odpowiedzi jest prawidłowa. Ocenie podlega każde

pytanie i za poprawnie zaznaczoną odpowiedź uczestnik otrzymuje 1 punkt, a za

błędnie zaznaczoną (-1) punkt. Dodatkowo uczeń ma możliwość wstrzymania się od

odpowiedzi na wybrane pytania nie uzyskując ani nie tracąc punktów.

- 5 otwartych- uczestnik udziela odpowiedzi w języku angielskim. Ocenie podlega

każde pytanie i za poprawną odpowiedź uczestnik otrzymuje 2 punkty: 1 pkt za

merytorycznie poprawną odpowiedź, 1 pkt za prawidłowo sformułowane zdanie w

języku angielskim.

10. Nagrody dla zwycięzców i uczestników każdego etapu  konkursu  zostaną rozdane na

następujących zasadach (niezależnie od ilości osób na danym miejscu):

○ Miejsce 1: Dyplom laureata miejsca I oraz nagroda;

○ Miejsca od 2 do 3: Dyplomy laureatów oraz nagrody;

○ Miejsca od 4 do 10: Dyplomy laureatów;

○ Miejsca od 11 do 15: Dyplomy wyróżnienia;

○ Miejsca powyżej 16: Dyplomy uznania.

11. Każdy uczestnik konkursu niezależnie od otrzymanego wyniku otrzyma dyplom

12. Dla każdego nauczyciela zaangażowanego w organizację konkursów zostanie przygotowany

dyplom poświadczający współorganizowanie ogólnopolskiego, ponadprogramowego

konkursu.

13. Materiał zawarty w teście pisemnym i ustnym uwzględnia wymagania określone w podstawie

programowej, a także wiadomości ponadprogramowe z przedmiotów takich jak geografia oraz

język angielski.

14. Testy z lat ubiegłych dostępne są u organizatorów konkursu.

15. Organizator zobowiązuje się przekazać wyniki z etapu pisemnego do 18-04-2022 r.

Reklamacje można składać do 22-04-2022 r. - po tym terminie materiały konkursowe ulegają

zniszczeniu.

16. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowego testu sprawdzającego

w przypadku wyników wskazujących na brak samodzielnej pracy uczestników konkursu, a w

szczególnie rażących przypadkach dyskwalifikacji szkoły.

organizatorzy:

Natalia Igła

Mikołaj Linowski


