
Regulamin 

Międzyszkolnego Konkursu Językowego „ T A N D E M ” 2020 

1. Małopolskie Towarzystwo Oświatowe w Nowym  Sączu, organizuje Międzyszkolny 
Konkurs Językowy „TANDEM” 2020. Celem konkursu jest zachęcenie uczniów szkół  
podstawowych do doskonalenia umiejętności językowych oraz umożliwienie 
współzawodnictwa w tym zakresie. 

2. Uczestnicy Konkursu powinni wykazać się wiedzą i umiejętnościami z zakresu dwóch 
języków obcych  - angielskiego, jako języka obowiązkowego oraz do wyboru – języka 
niemieckiego lub francuskiego.  

3. Testy i pytania konkursowe są zgodne z materiałem zawartym w programach nauczania 
dla klas od 6 do 8  szkoły podstawowej z wymienionych powyżej języków.  

4. Patronat nad konkursem sprawuje dr Alicja Derkowska – Prezes Małopolskiego 
Towarzystwa Oświatowego w Nowym Sączu. 

5. Z ramienia Małopolskiego Towarzystwa Oświatowego konkurs koordynuje Joanna 
Rasińska 

6. Szkoły zainteresowane udziałem w konkursie odsyłają wypełnione karty zgłoszenia na 
załączonym blankiecie do dnia 24.01.2020 r drogą e-mailową na adres: 
tandem.mto@gmail.com  lub pocztą na adres: Małopolskie Towarzystwo Oświatowe, 
ul. Limanowskiego 7, 33-300 Nowy Sącz.  

7. Konkurs składa się z dwóch etapów. 

8. I etap odbywa się w macierzystej szkole ucznia, składa się ze sprawdzianu pisemnego i 
ma na celu wyłonienie najlepszych uczniów władających dwoma językami (angielskim 
oraz do wyboru niemieckim lub francuskim).  

I etap konkursu (eliminacje szkolne) odbędzie się w dniu 18.02.2020 r. o godz. 13.00 i 
trwa 90 minut. 

Testy zostaną przesłane w dniu 17.02.2020 r. około godz.12.00 na adres e-mailowy 
Opiekuna Szkolnego podany w zgłoszeniu. 
Testy należy wydrukować w ilości odpowiadającej liczbie uczniów uczestniczących  
w konkursie. 

 
Prace uczniów w I etapie ocenia komisja powołana przez Dyrektora szkoły, według 
klucza odpowiedzi przesłanego wraz z pytaniami. Komisja szkolna ponosi pełną 
odpowiedzialność za rzetelne przeprowadzenie konkursu. 
Komisja szkolna zobowiązana jest do posiadania zgody rodziców uczestników konkursu 
do wykorzystania danych osobowych i wizerunku. 
 
Testy ocenia się następująco: 

za odpowiedź poprawną - 1 punkt, za odpowiedź niepoprawną - 0 punktów. 
 
Wyniki I etapu (eliminacji szkolnych) Szkolne Komisje Konkursowe prześlą do 
Organizatorów drogą e-mailową na adres: tandem.mto@gmail.com na protokole 
załączonym do testów wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestników 
konkursu ( załączniki 2,3 )do dnia 25.02.2020 r. 

Lista 100 najlepszych uczniów zakwalifikowanych do II etapu konkursu (test pisemny) 
zostanie umieszczona w dnia 2.03.2020 r. na stronie internetowej www.mto.org.pl.  

9. II etap konkursu będzie składał się ze sprawdzianu pisemnego i ustnego.  Odbędzie się 
w budynku Małopolskiego Towarzystwa Oświatowego w Nowym Sączu przy ul. 
Limanowskiego 7 (w budynku tym mieści się Zespół Szkół Społecznych „SPLOT” im. J. 
Karskiego). 

 



- Sprawdzian pisemny odbędzie się w dniu 14.03.2020 r. (sobota)  
o godzinie 10.00 (rejestracja uczestników do godziny 9.30, przy rejestracji uczestnik 
powinien okazać aktualną legitymację szkolną ze zdjęciem) i obejmował będzie test z 
języka angielskiego i drugiego wybranego języka (niemieckiego lub francuskiego). 

Wyniki sprawdzianu pisemnego wraz z listą uczniów zakwalifikowanych do sprawdzianu 
ustnego zostaną umieszczone na stronie internetowej: www.mto.org.pl w dniu 
18.03.2020r. Wyniki pozostałych uczestników konkursu zostaną przesłane na adres 
Opiekunów. 

- Sprawdzian ustny odbędzie się w dniu 21.03.2020r. (sobota) od godziny 10.00 
(rejestracja uczestników do godziny 9.30, przy rejestracji uczestnik powinien okazać 
aktualną legitymację szkolną ze zdjęciem). 

Do sprawdzianu ustnego przystąpi po 50% uczestników z każdej kombinacji (język 
angielski z językiem niemieckim i język angielski z językiem francuskim)  
z najlepszymi wynikami po sprawdzianie pisemnym. 

Jury zastrzega sobie prawo do podwyższenia liczby uczestników dopuszczonych do 
sprawdzianu ustnego.  

Za przeprowadzenie II etapu odpowiedzialna będzie Komisja Konkursowa, powołana 
przez Prezesa Małopolskiego Towarzystwa Oświatowego w Nowym Sączu. 

O końcowej lokacie w konkursie decydować będzie suma punktów uzyskanych przez 
uczestnika w części pisemnej i w części ustnej II etapu konkursu. 

W wypadku gdy kilku uczestników konkursu otrzyma tą samą liczbę punktów ogółem, o 
końcowej lokacie decyduje liczba punktów uzyskanych z języka niemieckiego lub 
francuskiego w II etapie. 

Dodatkowo prowadzona będzie klasyfikacja zespołowa szkół. O lokacie danej szkoły 
będzie decydowała suma punktów uzyskanych przez uczniów danej szkoły, którzy zajęli 
miejsca od 1 do 10 w każdej kombinacji. W wypadku uzyskania przez kilka szkół tej 
samej liczby punktów ogółem, wygrywa szkoła, której uczeń zajął wyższą lokatę w 
klasyfikacji indywidualnej. 

10.  Dla uczestników II etapu konkursu przewidziane są następujące nagrody: 
 laureaci pierwszych trzech miejsc z każdej kombinacji językowej (język angielski z 

językiem niemieckim, język angielski z językiem francuskim) otrzymają nagrody 
rzeczowe,  

 trzy pierwsze szkoły w klasyfikacji zespołowej z każdej kombinacji językowej 
otrzymają pamiątkowe dyplomy, 

 każdy uczestnik II etapu sprawdzianu ustnego oraz nauczyciel-opiekun otrzyma 
dyplom. 

 
11.  Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży na II etap konkursu. 
 
12.  Wyniki II etapu konkursu oraz termin wręczenia nagród zostaną umieszczone na 

stronie: www.mto.org.pl w dniu 8.04.2020 r. 
 

13. Wszystkie dodatkowe informacje będzie można uzyskać w sekretariacie Małopolskiego 
Towarzystwa Oświatowego pod numerem telefonu: 18 444-25-57 lub 600 388 075 – 
Joanna Rasińska - koordynator konkursu, oraz e-mailem: tandem.mto@gmail.com 
 
Druki związane z konkursem tj. regulamin, karta zgłoszenia, zgoda rodziców na 
przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu, protokół z I etapu konkursu do 
pobrania na stronie internetowej www.mto.org.pl  

http://www.mto.org.pl/
http://www.mto.org.pl/

