
REGULAMIN 

II Ogólnopolski Konkurs Czytelniczy z języka angielskiego 

„Reading brings us unknown friends” 

dla uczniów klas 6-8 szkół podstawowych. 

 

1. Konkurs czytelniczy został przygotowany w Zespole Szkół Ogólnokształcących                                  

nr 8 w Gdyni.     

Jego głównym założeniem jest promowanie nauki języka angielskiego, zachęcenie uczniów, 

do czytania książek w języku obcym, rozwijanie i doskonalenie kompetencji językowych, 

informatycznych, rozbudzanie ciekawości poznawczej oraz kreatywności. 

2. Rywalizacja uczniów rozpocznie się w drugiej połowie listopada 2022r. (23.11.2022 r.)                               

i potrwa do pierwszego tygodnia czerwca 2023 r. 

3. Konkurs składa się z trzech etapów: etapu szkolnego, międzyszkolnego                               

(będącego jednocześnie etapem wojewódzkim) i ogólnopolskiego. Uczniowie przystępujący 

do konkursu nie ponoszą żadnych kosztów. Szkoły zgłaszające chęć udziału w konkursie 

zobowiązane są do zakupu lektur we własnym zakresie. 

4. Zgłoszenia szkoły dokonuje szkolny koordynator konkursu TYLKO I WYŁĄCZNIE                              

za pośrednictwem formularza w Forms umieszczonego na stronie internetowej organizatora 

konkursu.  

https://sp37gdynia.pl/ok-jezyka-angielskiego/ 

5. Ostateczny termin zgłoszeń upływa 1 grudnia 2022 r.  

6. Wszystkie etapy konkursu odbywają się wyłącznie w formie zdalnej z wykorzystaniem 

formularza Forms. Zapewnienie sprzętu oraz łącza z Internetem leży w gestii szkoły 

przystępującej do konkursu. 

7. Wszelkie pytania dotyczące konkursu, kontakt z koordynatorami oraz dyrekcją odbywa                       

się wyłącznie za pomocą wskazanego maila: 

konkurs.unknownfriends@zso8gdynia.pl 

Prosimy o niekierowanie korespondencji związanej z konkursem na adres mailowy 

sekretariatu szkoły. 

 

Przebieg konkursu: 

Etap szkolny: 

▪ odbędzie się w macierzystych szkołach uczniów online z wykorzystaniem aplikacji 

FORMS. Uczniowie piszą go pod nadzorem komisji konkursowej, która sporządza 

protokół  z przeprowadzonego konkursu.  

▪ uczniowie powinni zapoznać się z treścią jednej lektury do 16 grudnia 2022 

▪ lektura etapu szkolnego:  

„Christmas Stories”-wydawnictwo POLTEXT 

▪ do testu przystępujemy 16 grudnia 2022 r. o godzinie 9.00 

▪ wyniki osób zakwalifikowanych do II etapu opublikowane zostaną na stronie 

internetowej organizatora w dniu 26.12.2022 r. 

▪ ilość wymaganych punktów: 60% prawidłowych odpowiedzi. 

Etap międzyszkolny (będący jednocześnie etapem wojewódzkim): 

mailto:konkurs.unknownfriends@zso8gdynia.pl


▪ odbędzie się 03.03.2023 r. o godz. 9.00 w placówce macierzystej uczniów w formie 

online z wykorzystaniem formularza FORMS 

▪ oparty będzie na znajomości treści dwóch lektur:  

“Around the World in Eighty Days”-wydawnictwo ze słownikiem  

“The Hound of The Baskervilles”- wydawnictwo ze słownikiem 

▪ Organizator opublikuje wyniki na stronie internetowej szkoły 17.03.2023 r. 

▪ do etapu ogólnopolskiego przechodzą uczniowie, którzy uzyskali 75% prawidłowych 

odpowiedzi. 

 Etap ogólnopolski: 

▪ odbędzie się 12.05.2023 r. o godz.9:00 w placówkach macierzystych na takich 

samych zasadach jak dwa wcześniejsze etapy  

▪ oparty będzie na znajomości treści trzech lektur:  

“Three Men in a Boat”-wydawnictwo ze słownikiem 

“The Strange Case of Dr.Jekyll and Mr.Hyde”- wydawnictwo Poltext 

“The Time Machine” - wydawnictwo Poltext 

8. Pytania konkursowe mogą zawierać zarówno zagadnienia gramatyczne, jak i leksykalne 

zawarte w wyżej wymienionych publikacjach. 

9. Link do testów wysyłany jest na adres mailowy koordynatora wskazany w formularzu 

zgłoszenia na 1 dzień przed wskazaną przez organizatora datą testu. 

10. Szkolny koordynator zobowiązany jest do zebrania zgód RODO i przesłania ich zdjęć,                     

bądź skanów organizatorowi na adres mailowy konkurs.unknownfriends@zso8gdynia.pl. 

11. Lista finalistów i laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej organizatora                              

do 25 maja 2022. 

12. Zwycięskie miejsca: 

 

LAUREAT (I mc) – pierwszych 10 najwyższych wyników 

FINALISTA (II mc) -kolejnych 10 najwyższych wyników 

FINALISTA (III mc) -kolejnych 10 najwyższych wyników 

*(Organizator zastrzega sobie prawo zmiany ilości laureatów i finalistów w sytuacji, 

gdy uczestnicy będą mieli tę samą ilość punktów). 

 

13. Jeżeli uczeń jest nieobecny podczas testu z powodu choroby lub innego losowego zdarzenia, 

traci możliwość ponownego pisania testu. Organizator podaje wszystkie daty z dużym 

wyprzedzeniem; prosimy o ich uwzględnienie podczas planowania wyjść, wycieczek                       

lub innych imprez okolicznościowych.  

14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w sytuacjach losowych, 

niezależnych od niego. 

15. O wszelkich zmianach szkolni koordynatorzy informowani będą za pośrednictwem adresu 

poczty wskazanej w formularzu zgłoszenia. 

16. Bieżące informacje umieszczane będą także na stronie szkoły                         

https://sp37gdynia.pl/ok-jezyka-angielskiego/ 

17. Zapewnienie lektur leży w gestii szkoły przystępującej do konkursu. Organizator nie 

zapewnia ani nie udostępnia lektur wymaganych w konkursie (organizator również pozyskuje 

je we własnym zakresie). 

18. Wybrane pozycje książkowe zostały opublikowane przez wydawnictwo Poltext                                      

i wydawnictwo ze słownikiem. Szkoły przystępujące do konkursu mogą nabyć lektury innych 

wydawnictw  (decyzję taką organizator pozostawia szkołom). 



19. Informujemy, że pytania konkursowe oparte będą tylko i wyłącznie na treści zawartej                      

w publikacjach wskazanych wydawnictw. Klucz opracowany zostanie tylko na podstawie 

wyżej wymienionych wydawnictw. Organizator nie jest w stanie przygotować testu 

uwzględniającego wszelkie dostępne na rynku interpretacje wybranych tytułów. 

20. Organizator dokona zgłoszenia konkursu do poszczególnych kuratoriów.                         

Jednocześnie informujemy, że decyzja o wpisie na listę konkursów wiedzy jest decyzją 

autonomiczną poszczególnych kuratorów; organizator nie ma na to żadnego wpływu.                    

Listy konkursowe publikowane są na stronie poszczególnych kuratoriów w wyznaczonych 

przez kuratora terminach. 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie. 

Z wyrazami szacunku, 

 

 


