
Regulamin Regionalnego Konkursu Języka Włoskiego 

dla szkół ponadgimnazjalnych (2015/2016 – I edycja) 

 

§1 Nazwa 

Konkurs zatytułowany jest: Regionalny Konkurs Języka Włoskiego, w dalszej części Regulaminu zwany 

Konkursem. 

 

§2 Organizator 

1. Konkurs organizowany jest przez Instytut Filologii Romańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 

Jana Pawła II, zwany dalej IFR KUL. 

2. Koordynatorem Konkursu jest dr Anna Kucharska, zwana dalej Koordynatorem. 

 

§3 Zasięg terytorialny i uczestnicy konkursu 

Konkurs kierowany jest do wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego oraz 

województw ościennych, w których język włoski nauczany jest jako język obcy. 

 

§4 Przebieg i organizacja konkursu 

Aby wziąć udział w Konkursie, należy do 11.12.2015 roku przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy 

(stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu) na adres podany w §6. 

Wszyscy uczestnicy zgłoszeni przez szkoły we wskazanym terminie mogą wziąć udział w konkursie. 

Zadania konkursowe przygotowywane są na wszystkich etapach przez pracowników IFR KUL. Poziom 

zadań zbliżony jest do wymagań egzaminu maturalnego (poziom podstawowy i rozszerzony). 

Przebieg konkursu jest dwuetapowy: 

Etap I (szkolny) – odbędzie się w dn. 13.01.2016 (środa) w szkołach, które wcześniej zgłosiły swój udział 

w konkursie. Etap ten będzie obejmował test leksykalno-gramatyczny, rozumienie tekstu czytanego oraz 

wypowiedź pisemną (prosta forma użytkowa – mail, list prywatny). Zestaw testowy (test oraz klucz do 

testu) zostanie przesłany drogą elektroniczną trzy dni wcześniej  (tj. 10.01.2016 r.) przez IFR 

KUL/Koordynatora na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym. Etap jest w całości 

przeprowadzany przez nauczycieli w danej szkole (przygotowanie zestawów, nadzór, korekta). Konkurs 

rozpocznie się o godz. 10.00, a zakończy o 11.30. Uczniowie w trakcie jego pisania nie mogą korzystać z 

żadnych pomocy (tablic odmian, słowników, podręczników itd.).  Nauczyciele przesyłają do 27.01.2016 

roku (środa) na adres mailowy i pocztowy IFR KUL lub Koordynatora protokół zbiorczy (w wersji 

papierowej wysyłanej pocztą z pieczęcią szkoły i podpisem dyrektora) zawierający informacje o uczniach, 

którzy przystąpili do zawodów (imię, nazwisko, klasa, data urodzenia) oraz uzyskanych przez nich 

wynikach na etapie szkolnym oraz wszystkie prace uczniów. Na podstawie protokołów zbiorczych ze szkół 

oraz nadesłanych prac Koordynator wraz z nauczycielami jęz. włoskiego zatrudnionymi w IFR KUL ustali 



próg punktowy oraz  ostateczną listę osób zakwalifikowanych do etapu drugiego i prześle ją do wiadomości 

nauczycielom. 

Etap II – odbędzie się dnia 09.03.2016 roku (środa) od godz. 10.00 do 12.00 w siedzibie KUL w Lublinie 

(Aleje Racławickie 14). Na etapie drugim zadania konkursowe sprawdzają rozumienie ze słuchu (test 

wyboru), rozumienie tekstu pisanego, test leksykalno-gramatyczny oraz test sprawdzający wiedzę o 

cywilizacji i kulturze Włoch. Koordynator wraz z nauczycielami jęz. włoskiego zatrudnionymi w IFR KUL 

sprawdza poszczególne części, tworzy protokół zbiorczy etapu drugiego, ustala ostateczną listę rankingową 

Konkursu oraz przyznaje miejsca w Konkursie. 

 

§5 Komisje Konkursowe 

Komisję Konkursową na pierwszym etapie tworzą nauczyciele języka włoskiego uczącego w szkole biorącej 

udział w konkursie oraz jej dyrektor, natomiast na etapie drugim pracownicy IFR KUL – nauczyciele języka 

włoskiego. 

 

§6 Zgłoszenia 

Zgłoszenia do udziału w Konkursie należy przesłać mailem lub pocztą do Koordynatora lub na adres 

pocztowy IFR KUL z dopiskiem „Konkurs jęz. włoskiego” do dnia 11 grudnia 2015 r.: 

Instytut Filologii Romańskiej 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 

Al. Racławickie 14 

20-950 Lublin 

email: wkjw.ifr@gmail.com 

 

§7 Nagrody 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 09 marca 2016 roku o godzinie 14.00. Wszyscy uczestnicy II etapu 

otrzymują pamiątkowe dyplomy potwierdzające uczestnictwo w Konkursie. Laureaci trzech pierwszych 

miejsc otrzymują również nagrody rzeczowe. 

 

§8 Dodatkowe informacje 

1. W przypadku dużej liczby zgłoszeń, ze względów organizacyjnych, IFR KUL zastrzega sobie możliwość 

wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie (w szczególności dotyczących przewidzianych nim 

terminów przeprowadzenia etapów), o których uczestnicy konkursu zostaną niezwłocznie poinformowani 

drogą pisemną (mailową lub pocztową). 

2. Zgłaszając swoje uczestnictwo w Konkursie, uczestnicy konkursu zgodnie z art. 7 pkt 5 w związku z art. 

23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 

roku, poz. 1182 ze zm.) wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Katolicki 

Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II z siedzibą w Lublinie, w celu wykorzystania ich na potrzeby Konkursu. 



3. Wszelkie pytania dotyczące Konkursu można kierować do Koordynatora Konkursu wysyłając maila na 

adres: wkjw.ifr@gmail.com. 
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