
KONKURS JĘZYKOWY EXPERT 

 dla uczniów szkół średnich. 
REGULAMIN 

 

 
 

 Konkurs Języka Angielskiego EXPERT – edycja XV 

 Konkurs Języka Niemieckiego EXPERT– edycja XII 

 

 

1. Organizator Konkursu. 

Organizatorem Konkursu Językowego jest Zespół Szkół Centrum Edukacji im. 

Ignacego Łukasiewicza we współpracy z Mazowiecką Uczelnią Publiczną w Płocku.  

 

Skład Komisji Konkursowej: 

 

Funkcja  Imię i nazwisko 

Przewodniczący Tomasz Wiśniewski – Dyrektor Zespołu Szkół 

Członkowie 

Monika Polok  – nauczyciel języka angielskiego 

Agata Kobylińska  – nauczyciel języka angielskiego 

Ewa Staniszewska  – nauczyciel języka angielskiego 

Magdalena Wiktorowska  – nauczyciel języka 

niemieckiego 

Monika Bucholc –  nauczyciel języka niemieckiego 

Magdalena Fronczyk  – nauczyciel języka 

niemieckiego 

 

2. Cele Konkursu. 

 rozwijanie zainteresowań i uzdolnień językowych wśród uczniów, 

 rozbudzanie zamiłowania do języka angielskiego i języka niemieckiego, 

 poszerzenie zdobytej wiedzy, 

 motywacja uczniów do samodzielnej pracy oraz traktowania nauki języka 

angielskiego i języka niemieckiego jako hobby.                                             

 

3. Zgłoszenie / rejestracja uczestników. 

Rejestracja uczestników tegorocznej edycji konkursu odbywać się będzie za pomocą 

formularza w Excelu dostępnego na stronie internetowej szkoły www.zsce.pl  

w zakładce szkolne konkursy https://zsce.pl/?page_id=576. Uzupełniony formularz 

wraz ze skanem podpisanego oświadczenia rodzica/opiekuna ucznia należy odesłać 

do 28 stycznia 2022 r. na adres: 

konkurs.angielski@zsce.pl  lub  

https://zsce.pl/?page_id=576
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konkurs.niemiecki@zsce.pl  

Po weryfikacji przesłanych danych uczestnicy konkursu otrzymają na swoje adresy  

e-mail loginy i hasła dostępowe do indywidualnych kont na naszej platformie 

konkursowej Moodle, która znajduje się pod 

adresem http://konkursy.zsce.pl/login/index.php. Kolejnym krokiem jest aktywacja 

konta, którego każdy uczestnik musi dokonać indywidualnie. Instrukcja aktywacji 

konta na platformie Moodle została dołączona do regulaminu konkursu. 

4. Forma Konkursu. 

Udział w Konkursie jest dobrowolny. Uczestnikami Konkursu są uczniowie szkół 

średnich powiatu płockiego, sierpeckiego, gostynińskiego. Z uwagi na obecną 

sytuację epidemiologiczną forma konkursu w bieżącym roku szkolnym ulega zmianie. 

Konkurs odbędzie się w dwóch etapach. 

 

 etap pierwszy - rozwiązywanie zadań zostanie przeprowadzony w formie 

zdalnej. Test zostanie umieszczony na platformie Moodle, będzie aktywny w 

dniu 18 lutego 2022r.  

Będzie to test leksykalno – gramatyczny z elementami kultury oraz 

wypowiedzi pisemnej. Zadania konkursowe dla poszczególnych uczniów będą 

pojawiać się w losowej kolejności, dystraktory w zadaniach również w losowej 

kolejności. Po udzieleniu odpowiedzi na pytanie, uczeń nie będzie mógł wrócić 

do zadania poprzedniego. Jeden uczeń może podejść do testu tylko jeden raz.  

 etap drugi - rozwiązywanie zadań zamkniętych (rozumienie tekstu 

słuchanego) i zadań otwartych (krótka wypowiedź pisemna sprawdzająca 

umiejętność prezentacji określonego tematu, wyrażania i uzasadniania 

własnych opinii oraz argumentowania) zostanie przeprowadzone w formie 

stacjonarnej dnia 24 marca 2022 r.  

Etap drugi konkursu dla szkół średnich odbędzie się w Zespole Szkół Centrum 

Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza, Al. F. Kobylińskiego 25, 09-400 Płock a 

szczegółowe informacje pojawią się na stronie www.zsce.pl.  

 

5. Liczba uczestników Konkursu 

Do pierwszego etapu Konkursu szkoła może zgłosić trzech uczestników.  

Do etapu drugiego Komisja Konkursowa kwalifikuje uczestników  

wg kolejności uzyskanych punktów z etapu pierwszego. Wyniki zostaną przesłane do 

szkół drogą elektroniczną. 

 

6. Terminarz Konkursu 

Poszczególne etapy Konkursu Językowego EXPERT dla szkół średnich odbędą się: 

 etap pierwszy – 18 lutego 2022 r. 

j. angielski godz 11.00 - 12.30 (90 minut) 

j. niemiecki godz 13.00 - 14.30 (90 minut) 

 

 etap drugi – 24 marca 2022 r. 

 

http://konkursy.zsce.pl/login/index.php
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Za organizację etapu pierwszego odpowiada Szkoła ucznia. Uczniowie mogą 

rozwiązywać zadania zarówno w Szkole (w pracowni komputerowej), jak i w domu.  

 

7. Zakres tematyczny. 

Zakres tematyczny Konkursu Językowego EXPERT obejmuje wiadomości i 

umiejętności z zakresu programów nauczania w szkołach średnich i może 

nieznacznie poza nie wykraczać.  

 

8. Sprawdzanie prac i punktacja. 

Praca każdego uczestnika oceniana jest przez dwóch sprawdzających.  

 

9. Dane osobowe uczestników Konkursu przetwarzane będą wyłącznie na potrzeby 

organizacji w/w Konkursu i nie będą udostępniane osobom trzecim. 

Wszystkie sporne kwestie rozstrzyga Komisja Konkursowa. 

 

10. Informacje o wynikach 

Listy laureatów i finalistów danej edycji Konkursu ogłaszane są na uroczystości 

zakończenia danej edycji Konkursu. Organizacja tej uroczystości jest uzależniona od 

sytuacji epidemicznej w kraju.  

 

 Niniejsze przedsięwzięcie odbywa się wraz z dostosowaniem do zaleceń MEiN, GIS oraz MZ. 

 Objęcie patronatem niniejszego przedsięwzięcia przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty nie oznacza 
wpisania tego przedsięwzięcia w wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, 
organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą 
być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły. 

 

 

 

 

Wszelkie pytania związane z Konkursem prosimy kierować na adres:  

 

- Monika Polok, Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza, 

Al. F. Kobylińskiego 25, 09-400 Płock, adres e-mail: 

konkurs.angielski@zsce.pl   (język angielski) 

lub  

- Magdalena Wiktorowska, Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego 

Łukasiewicza, Al. F. Kobylińskiego 25, 09-400 Płock, 

adres e-mail: konkurs.niemiecki@zsce.pl (język niemiecki). 
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