
REGULAMIN KONKURSU
FORTUNE FAVOURS THE BOLD

English Proverbs Contest
w roku szkolnym 2022/2023

I WSTĘP

1. Konkurs FORTUNE FAVOURS THE BOLD – English Proverbs Contest
(dalej zwany konkursem) adresowany jest do uczniów klas 6-8 szkoły podstawowej.

2. Organizatorem i siedzibą konkursu jest Niepubliczna Integracyjna Szkoła
Podstawowa w Mysiadle, ul. Krótka 11, 05-500 Mysiadło, e-mail
sekretariat@szkolawmysiadle.pl

3. W celu przeprowadzenia konkursu powołuje się komisję. W jej skład wchodzą:
Renata Dobrowolska (dyrektor szkoły, anglista), Katarzyna Mazur (anglista), Agata
Węglińska-Szulc (anglista).

4. Uczestnik przystępujący do konkursu zgadza się na przetwarzanie swoich danych
osobowych oraz publikację ich na stronie internetowej organizatora.

II. CELE KONKURSU

1. Promowanie wartości reprezentowanych w językach poprzez przysłowia.

2. Rozwój świadomości kulturowej i językowej, umiejętności czytania i pisania oraz

umiejętność krytycznego myślenia.

3. Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego oraz podnoszenie poziomu

nauczania o zagadnienie pozaprogramowe.

4. Promowanie idei zdrowego współzawodnictwa, wytrwałości i stawiania sobie

ambitnych celów.

5. Popularyzacja postawy otwartości wobec zjawisk interkulturowych w celu znalezienia

podobieństw i różnic w odniesieniu do kultury własnego narodu.

III.ORGANIZACJA I PRZEBIEG KONKURSU

1. Konkurs organizuje i przeprowadza szkoła wymieniona w punkcie I.

2. Zgłoszenie uczestnictwa szkoły przesyłają do 3 marca 2023 r. drogą elektroniczną
poprzez formularz https://forms.gle/hZMcfp2ozJiyTs7k6

3. Konkurs składa się z 2 etapów.

a) I etap konkursu – szkolny – odbędzie się 10 marca 2023 (szkoły macierzyste
uczestników)
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b) II etap konkursu – wojewódzki – odbędzie się 20 maja 2023 (siedziba organizatora
konkursu)

4. Konkurs przeprowadzany jest w formie pisemnej na wszystkich etapach.

5. Do II etapu konkursu kwalifikują się uczniowie, którzy w I etapie uzyskali co najmniej 80%
punktów.

6. Tytuł LAUREATA Konkursu uzyskują uczniowie, którzy w II etapie konkursu zdobyli co
najmniej 80% punktów.

7. Nie przewiduje się żadnych dodatkowych terminów poszczególnych etapów.

IV. ORGANIZACJA I ETAPU – SZKOLNEGO

1. Etap szkolny organizuje i przeprowadza Szkolna Komisja Konkursu, składająca się z
dwóch nauczycieli, która sprawdza i ocenia test. Komisję powołuje Dyrektor Szkoły.

2. Test składa się z pytań zamkniętych oraz otwartych sprawdzających znajomość
angielskich przysłów. Wymagana jest również umiejętność ich tłumaczenia i znajomości
polskich odpowiedników.

3. Szkoły, które zgłosiły swoje uczestnictwo w Konkursie, otrzymują test drogą elektroniczną
wraz z kluczem.

4. Czas trwania I etapu konkursu: 60 minut.

5. Praca nie może być pisana ołówkiem, nie wolno używać korektora.

6. Każdą pracę sprawdza i ocenia Szkolna Komisja Konkursu.

7. Protokół z liczbą punktów uzyskaną przez zakwalifikowanych do II etapu uczniów należy
przesłać drogą elektroniczną do organizatora Konkursu w nieprzekraczalnym terminie do 17
marca 2023 r. na adres konkurs@szkolawmysiadle.pl
Protokół stanowi załącznik nr 1 niniejszego regulaminu.

8. Protokół przysłany po terminie nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu
kwalifikującym uczniów do II etapu konkursu.

9. Członkowie Komisji II Etapu Konkursu potwierdzają kwalifikację uczniów do II etapu
konkursu i powiadamiają szkoły drogą elektroniczną do 24 marca 2023.

10. Do II etapu konkursu kwalifikują się uczniowie, którzy w I etapie uzyskali co najmniej
80% punktów.

11. Każdemu uczniowi przysługuje prawo odwołania się od wyników I etapu w ciągu 3 dni od
dnia ogłoszenia wyników przez Szkolną Komisję Konkursu.
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12. Rodzice lub opiekunowie prawni zwracają się w formie pisemnej do Szkolnej Komisji
Konkursu z prośbą o możliwość zapoznania się z pracą swojego dziecka.

13. Wgląd do pracy powinien odbywać się w obecności członka Szkolnej Komisji Konkursu.

14. Nie wolno robić zdjęć pracy ani notatek.

15. W ciągu następnych 2 dni rodzice lub opiekunowie prawni mogą wystosować pismo do
Szkolnej Komisji Konkursu uwzględniające wątpliwości dotyczące punktów przyznanych
uczniowi.

16. Szkolna Komisja Konkursu w ciągu kolejnych 3 dni odpowiada w formie pisemnej.

V. ORGANIZACJA II ETAPU – WOJEWÓDZKIEGO

1. Eliminacje II etapu konkursu przeprowadza organizator konkursu.

2. Komisję konkursową powołuje Dyrektor Szkoły przeprowadzającej II etap konkursu.

3. Komisja konkursowa zawiadamia szkoły biorące udział w konkursie drogą elektroniczną o
zakwalifikowaniu uczniów do II etapu konkursu do 24 marca 2023 r. Podaje szczegóły
organizacyjne dotyczące II etapu (czas i miejsce).

4. Test składa się pytań zamkniętych oraz otwartych sprawdzających znajomość angielskich
przysłów. Wymagana jest również umiejętność ich tłumaczenia i znajomości polskich
odpowiedników oraz rozumienie i umiejętność wykorzystania przysłów w adekwatnym
kontekście.

5. Czas trwania II etapu konkursu: 70 minut.

6. Praca nie może być pisana ołówkiem, nie wolno używać korektora.

7. Każdą pracę sprawdza i ocenia Komisja II Etapu Konkursu.

8. Członkowie komisji ustalają listę uczniów z tytułem LAUREATA, do 28 maja 2023 r.
publikują wyniki na stronie internetowej organizatora oraz powiadamiają drogą elektroniczną
szkolne komisje konkursowe.

9. Tytuł LAUREATA Konkursu uzyskują uczniowie, którzy w II etapie konkursu zdobyli co
najmniej 80% punktów.

10. Każdemu uczniowi przysługuje prawo odwołania się od wyników II etapu w ciągu 3 dni
od dnia ogłoszenia wyników.

11. Rodzice lub opiekunowie prawni zwracają się w formie pisemnej do Komisji II Etapu
Konkursu z prośbą o możliwość zapoznania się z testem.

12. Komisja II Etapu Konkursu wyznacza termin wglądu do pracy.



13. Wgląd do pracy powinien odbywać się w obecności członka Komisji II Etapu Konkursu.

14. Nie wolno robić zdjęć pracy ani notatek.

15. W ciągu następnych 2 dni rodzice lub opiekunowie prawni mogą wystosować pismo do
Komisji II Etapu Konkursu poddając w wątpliwość liczbę punktów przyznanych uczniowi.

16. Komisja II Etapu Konkursu w ciągu kolejnych 3 dni odpowiada na podanie w formie
pisemnej.

VI. NAGRODY Laureaci Konkursu otrzymują dyplomy potwierdzające udział w konkursie.
Dyplomy będą do odbioru w sekretariacie szkoły organizującej konkurs od 10 czerwca
2023.

Wszelkie zapytania kierować można na adres konkurs@szkolawmysiadle.pl

HARMONOGRAM KONKURSU

5 marca 2023 ostateczny termin przesyłania zgłoszeń przez szkoły do organizatora

10 marca 2023 I etap konkursu

17 marca 2023 ostateczny termin przesyłania protokołów z I etapu do organizatora

24 marca 2023 ostateczny termin przekazania informacji przez organizatora do szkół o
zakwalifikowaniu uczniów do II etapu konkursu

20 maja 2023 II etap konkursu

28 maja 2023 publikacja listy uczniów z tytułem LAUREATA na stronie internetowej
organizatora

od 10 czerwca
2023

możliwość odebrania dyplomów LAUREATA z sekretariatu szkoły

Źródła pomocne w przygotowaniu do konkursu:

I ETAP
● https://www.engvid.com/english-resource/50-common-proverbs-sayings/

● https://www.fluentu.com/blog/english/useful-english-proverbs/

● słownik diki.pl

● lista przysłów:
https://docs.google.com/document/d/1ba6rdtpFuvsr1dgya4weaQNLpKPYbjc86zckARMigrY/
edit?usp=sharing

https://www.engvid.com/english-resource/50-common-proverbs-sayings/
https://www.fluentu.com/blog/english/useful-english-proverbs/
https://www.diki.pl/
https://docs.google.com/document/d/1ba6rdtpFuvsr1dgya4weaQNLpKPYbjc86zckARMigrY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ba6rdtpFuvsr1dgya4weaQNLpKPYbjc86zckARMigrY/edit?usp=sharing


II ETAP
● Zagadnienia z I etapu
● lista przysłów:

https://docs.google.com/document/d/1rsPFCWx1RZrB7UteZ1UKzYcCOtTe_zcFmxU
mpbR5E7U/edit?usp=sharing

Załącznik nr 1

Protokół z przebiegu I etapu konkursu
FORTUNE FAVOURS THE BOLD – English Proverbs Contest

Szkolna Komisja Konkursowa w składzie:

1. ............................................... – Przewodniczący Szkolnej Komisji Konkursowej
2. ...............................................  – Członek Szkolnej Komisji Konkursowej

przeprowadziła w dniu 10 marca 2023 r. w..........................................................................
(nazwa szkoły) I etap konkursu FORTUNE FAVOURS THE BOLD – English Proverbs
Contest, w którym uczestniczyło ....................... uczniów (liczba uczniów). Uczniowie, którzy
uzyskali minimum 80% punktów, kwalifikując się do II etapu konkursu to:

imię i nazwisko ucznia liczba uzyskanych punktów w I etapie
konkursu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Podpisy członków zespołu przeprowadzającego eliminacje:

1. ...................................................
2. ...................................................

.………………………………                                          …………………………………………..
(miejscowość, data)                                                       (pieczątka i podpis Dyrektora)
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