REGULAMIN KONKURSU:
Cele konkursu:
1. Wyłonienie spośród uczniów Gimnazjum Publicznego im. Andrzeja Wady w Rudnikach Poligloty Roku.
2. Ujawnienie talentów językowych.
3. Popularyzowanie języków obcych w szkole.
4. Budzenie i rozwijanie zainteresowań kulturą, geografią i historią krajów anglo- i niemieckojęzycznych.
5. Doskonalenie świadomego i celowego posługiwania się językiem angielskim i niemieckim.
6. Nauka szlachetnej rywalizacji.
7. Uczestnictwo w projekcie edukacyjnym.
Regulamin konkursu Poliglota Roku:
1. Konkurs będzie trwał od października 2015 roku do czerwca 2016 roku.
2. W pierwszej turze konkursu biorą udział wszyscy chętni. Warunkiem dalszego uczestnictwa w konkursie jest napisanie testu
kwalifikacyjnego, po którym najlepszych 20 osób przechodzi dalej. Test kwalifikacyjny wchodzi w skład ogólnej punktacji
konkursowej. W teście eliminacyjnym znajdą się pytania sprawdzające znajomość gramatyki, słownictwa i funkcji językowych z języka
angielskiego i niemieckiego.
3. Konkurs składa się z 8 etapów:
a) test kwalifikacyjny
b) konkurs o krajach anglo- i niemieckojęzycznych,
c) konkurs na rozumienie ze słuchu,
d) konkurs świąteczny,
e) konkurs ze znajomości słownictwa,
f) konkurs na czytanie ze zrozumieniem,
g) test leksykalno - gramatyczny.
h) turniej językowy ‘Jeden z Dziesięciu’ – Pierwsza 10 z najwyższą liczbą punktów po siedmiu etapach
4. W każdym etapie uczniowie będą otrzymywać punkty wg schematu:

1 miejsce
2 miejsce
3 miejsce
4 miejsce
5 miejsce

25pkt.
22pkt.
19pkt.
17pkt.
16pkt.

6 miejsce
7 miejsce
8 miejsce
12 miejsce
10 miejsce

15pkt.
14pkt.
13pkt.
12pkt.
11pkt.

11miejsce
12 miejsce
13 miejsce
14 miejsce
15 miejsce

10pkt.
9pkt.
8pkt.
7pkt.
6pkt.

16 miejsce
17 miejsce
18 miejsce
19 miejsce
20 miejsce

5pkt.
4pkt.
3pkt.
2pkt.
1pkt.

5. Każdy uczestnik bierze udział we wszystkich etapach konkursu za wyjątkiem turnieju językowego ‘Jeden z Dziesięciu’, do którego
kwalifikuje się pierwsza dziesiątka z najwyższą liczbą punktów po siedmiu etapach.
6. Do turnieju ‘Jeden z Dziesięciu’ przystępuje dziesięcioro uczniów z najwyższą liczbą punktów zgromadzonych w pierwszych edycjach
konkursu. W przypadku nieobecności któregoś z uczniów z pierwszej dziesiątki, do konkursu ma prawo przystąpić osoba z miejsca
jedenastego itd.
7. Turniej ‘Jeden z Dziesięciu’ punktowany jest w następujący sposób:
1 miejsce
2 miejsce
3 miejsce
4 miejsce
5 miejsce

15pkt.
12pkt.
9pkt.
7pkt.
6pkt.

6 miejsce
7 miejsce
8 miejsce
9 miejsce
10 miejsce

5pkt.
4pkt.
3pkt.
2pkt.
1pkt.

8 Szczegółowy regulamin turnieju ‘Jeden z Dziesięciu’ zostanie udostępniony po siódmym etapie konkursu.

9. Daty poszczególnych etapów zamieszczone są w harmonogramie. Na każdym etapie konkursu uczniowie będą pisać jeden test (z
języka angielskiego i niemieckiego).W przypadku, gdy konkursy pokrywać będą się z zawodami sportowymi lub olimpiadami
przedmiotowymi, data zostanie zmieniona. Wyznaczą ją nauczyciele odpowiedzialni za dany etap.
10. Zwycięzą zostanie ten, który w czerwcu, po wszystkich etapach, zdobędzie najwięcej punktów. W razie, gdy dwie osoby, lub więcej
będą miały jednakową ilość punktów, odbędzie się dogrywka w formie testu leksykalno-gramatycznego.
11. Zwycięzca konkursu otrzyma w czerwcu 2016 roku nagrodę książkową, statuetkę oraz tytuł Poligloty Roku 2015/16.

