
OGÓLNOPOLSKI KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

„HIGH SCHOOL CHALLENGE”

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I PONADGIMNAZJALNYCH

I. ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu jest grupa facebookowa TAW (Teachers After Work) zrzeszająca
nauczycieli języka angielskiego szkół średnich z terenu Polski.

II. ADRESACI KONKURSU

Udział w konkursie mogą wziąć uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych
zgłoszeni przez szkołę z terenu Polski z wyłączeniem szkół dwujęzycznych.

III. CELE KONKURSU

1. Motywowanie młodzieży do nauki języka angielskiego.

2. Popularyzowanie dziedzictwa kulturowego krajów anglojęzycznych.

3. Rozwijanie zainteresowań młodzieży z zakresu języka angielskiego.

4. Poszerzanie wiedzy leksykalno-gramatycznej z języka angielskiego.

5. Samokształcenie uczniów.

IV. FORMA KONKURSU

Konkurs będzie miał formę jednoetapowego sprawdzianu, trwającego 60  minut, nie wliczając
w ten limit czasu potrzebnego na sprawy organizacyjne. Znajdą się na nim między innymi
pytania testowe wielokrotnego wyboru, reakcje językowe, zadania na słuchanie, czytanie oraz
transformacje  zdań jak również zadania typu duale,  uzupełnianie  luk w zdaniach,  zadania
otwarte oraz pytania dotyczące kultury wybranego kraju anglojęzycznego.

V. ZASADY KONKURSU

1. Warunkiem  udziału  w  konkursie  jest  zapoznanie  się  z  regulaminem  oraz
przedstawienie pisemnych  zgód RODO (załączniki).

2. Udział w konkursie jest bezpłatny.

3. Organizator nie ogranicza liczby zgłoszeń.

4. Uczniowie,  którzy są chętni do udziału w  konkursie zgłaszają się do nauczyciela-
koordynatora z danej szkoły.



5. Nauczyciel  koordynujący konkurs w danej szkole przesyła formularz zgłoszeniowy
(załącznik) organizatorowi do dnia  07.12.2022  na adres mailowy, w którym podaje
liczbę zgłaszanych uczestników.

6. Uczestnicy  zobowiązani  są  do  dostarczenia  zgody  RODO  nauczycielowi
koordynującemu. Nauczyciel zobowiązany jest do przechowywania jej do 31.12.2022.

7. Testy  oraz  klucz  odpowiedzi  zostaną  przesłane  pocztą  elektroniczną  szkolnym
koordynatorom  na  trzy  dni   robocze  przed  terminem  danego  etapu.  Zadaniem
koordynatora  jest  wydrukowanie  kopii  dla  uczniów  i przechowywanie  ich
w bezpiecznym  miejscu,  uniemożliwiającym  dostęp  do  nich  innym  osobom  aż
do momentu rozpoczęcia konkursu.

8. Uczniowie kodują prace i  samodzielnie  rozwiązują test  pod nadzorem nauczyciela.
Podczas pracy z testem uczniowie nie korzystają z pomocy naukowych oraz środków
telekomunikacji.

9. Prace  konkursowe  sprawdzane  są  przez  nauczycieli  pracujących  w  danej  szkole
a następnie  wyniki  uczniów przesyłane  są do  12.12.2022 na  adres  mailowy.  Dane
uczniów na tym etapie są zakodowane i przesyłane organizatorom np. według wzoru:
pierwsza litera  klasy i  numer z dziennika (sposób kodowania prac w danej szkole
ustala nauczyciel-koordynator).

10. Rozstrzygnięcie nastąpi do 21 dni  kalendarzowych od daty odbycia się konkursu. 

11. Liczbę  laureatów  oraz  osób  wyróżnionych  ustala  komisja  konkursowa,  biorąc
pod uwagę poziom konkursu. 

12. O wynikach swoich uczestników szkoły zostaną powiadomione pocztą elektroniczną.
Wyniki nie podlegają odwołaniu. Na tym etapie nauczyciele koordynujący poproszeni
zostaną  o  podanie  danych  uczniów,  którzy  zostali  nagrodzeni  –  imię  i  nazwisko.
 Dane te będą potrzebne do przygotowania dyplomów dla tych uczniów.

13. Nauczyciel-koordynator  z  danej  szkoły  zachowuje  prace  uczniów  do  momentu
rozstrzygnięcia konkursu.

14. W  przypadku  przejścia  na  tryb  nauki  zdalnej,  organizator  zastrzega  sobie  prawo
do zmiany daty i formy konkursu.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji wyników.

16.  W  przypadku  stwierdzenia  niesamodzielności  pracy  ucznia  organizator  może
unieważnić jego test.

VI TERMIN

Konkurs odbędzie się 8.12.2022.

VII. ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW PRZYJMUJEMY DO 5.12.2022 
LIBRUSEM/OSOBIŚCIE W LXXXVI LO.



W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt na adres e-mailowy: 
a.trzesniowska@gmail.com


