
REGULAMIN KONKURSU 

SPOTLIGHT ON ENGLISH 2020 

DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 

 
A. Zasady ogólne konkursu: 
 
1. Celem pierwszej edycji konkursu SPOTLIGHT ON ENGLISH jest sprawdzenie swoich 

umiejętności w zakresie języka angielskiego na poziomie B2+/C1, współdziałanie 
młodzieży w duchu zdrowej rywalizacji oraz zdobywanie umiejętności współpracy  
w zespole. 

 
2. Konkurs skierowany jest do uczniów trójmiejskich liceów, które wystawią jeden zespół 

składający się z 2 członków. Szkoła uczestnicząca, w przypadku nagłej nieobecności 
zgłoszonego do konkursu ucznia/uczniów, może do dnia konkursu włącznie, zastąpić 
nieobecną osobę (osoby) innym uczniem tak, aby zespół liczył maksymalnie 2 osoby. 
 

3. Konkurs odbywa się pod patronatem Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki Wydziału 
Neofilologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz firmy Polanglo. Recenzentem testu jest Pani 
mgr Renata Zander - Lewandowska z UG, pracownik naukowy Instytutu Anglistyki  
i Amerykanistyki UG 
 

4. Organizatorem konkursu jest II Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego  
w Sopocie, al. Niepodległości 751, tel. 058 551 11 84, osoby koordynujące: Agnieszka 
Kańkowska - Wielgosz i Ewelina Ziembińska. 

 
B. Przebieg konkursu: 
 
Konkurs odbędzie się 21 lutego 2020 r. o godz. 9.00 w II Liceum Ogólnokształcącym im. 
Bolesława Chrobrego w Sopocie, al. Niepodległości 751. 
 
ETAP I: praca indywidualna  
 
Uczestnicy konkursu przystąpią do rozwiązania testu gramatyczno - leksykalnego z języka 
angielskiego. Każdy z uczestników będzie rozwiązywał test indywidualnie przez 30 min bez 
możliwości korzystania z żadnych pomocy naukowych i Internetu. Maksymalna ilość 
punktów z testu wynosi: 50. 
 
ETAP II: praca zespołowa 
 
Każdy zespół zostanie poproszony o przygotowanie krótkiego serwisu informacyjnego  
w języku angielskim na podstawie otrzymanych materiałów w języku polskim, a następnie 
przedstawienie min. 3 wiadomości („newsów”) przed komisją konkursową. Czas na pracę 
zespołu wynosi 20 minut, po którym nastąpią prezentacje. 
 
Zespoły oceniać będzie niezależna komisja konkursu składająca się z przedstawicieli 
Uniwersytetu Gdańskiego oraz firmy Polanglo.  
 



 
Komisja ocenia wszystkie zespoły zgłoszone do konkursu i po jego zakończeniu ogłasza 
wyniki. Ocenie podlega treść prezentacji (0-5 punktów), zakres językowy (0-5 punktów), 
sposób jej przedstawienia, kontakt z publicznością, płynność wypowiedzi i wymowa (0-5 
punktów). Maksymalna ilość punktów do zdobycia wynosi 15. 
 
Zwycięża drużyna, która uzyska największą liczbę punktów z obu etapów konkursu - testu  
i prezentacji. Ponadto nagrody otrzymają uczniowie, którzy indywidualnie zdobyli najwięcej 
punktów z testu pisemnego. W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez 
uczestników z testu, organizatorzy przewidują zadanie pisemne dodatkowe w celu 
wyłonienia trzech najlepszych wyników indywidualnych w konkursie.  
 
C. Uwagi organizacyjne: 
 
Zgłoszenia zespołów należy dokonywać drogą e-mailową na adres: 
agnieszkawielgosz@wp.pl lub ewelina.ziembinska@wp.pl do dnia  19 lutego 2020 roku 
włącznie, do godziny 15.00. 
 
W zgłoszeniu należy podać nazwę szkoły i nauczyciela/opiekuna zespołu oraz imiona  
i nazwiska uczniów startujących w konkursie. W razie konieczności zastępstwa nazwisko 
ucznia (uczniów) rezerwowego można podać w dniu konkursu, przed jego rozpoczęciem. 
 
D. Nagrody: 
 
1. Nagrody rzeczowe ufundowane przez wydawnictwo OXFORD UNIVERSITY PRESS oraz 

Organ Prowadzący w Sopocie otrzymają uczestnicy, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca 
z testu oraz trzy zespoły szkół po podliczeniu wszystkich punktów razem - 
indywidualnych członków zespołu oraz z prezentacji zespołowej. 

 
2. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują dyplomy pamiątkowe. 
 
3. Dla uczniów – uczestników konkursu i ich nauczycieli/opiekunów będzie 

przygotowany poczęstunek. 
 

Serdecznie zapraszamy! 
 
 
 


