
Regulamin Konkursu Językowego dla Studentów KUL 
 

JĘZYK ANGIELSKI 
 

I. Postanowienia ogólne 
 

§ 1. 
Uczelniany Konkurs Językowy organizowany jest przez Studium Praktycznej Nauki Języków 

Obcych KUL. 
  

§ 2. 
Celem Konkursu jest propagowanie zainteresowania nauką języków obcych oraz poznawania 

szeroko rozumianej kultury krajów angielskiego obszaru językowego.  
 

§ 3. 
Uczestnikami Konkursu mogą być Studenci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana     

Pawła II z wyłączeniem Studentów/Absolwentów filologii angielskiej oraz kolegiów nauczycielskich, 
legitymujący się ważnym dokumentem potwierdzającym status Studenta studiów dziennych lub 
zaocznych.  
 

§ 4. 
Konkurs przeznaczony jest dla Studentów, którzy:  

 posługują się językiem angielskim co najmniej na poziomie B2,  

 w semestrze poprzedzającym semestr, w którym odbywa się Konkurs, otrzymali co 
najmniej ocenę dobrą (4,0) z lektoratu języka angielskiego z elementami             
Academic English.  

 
§ 5. 

W Konkursie nie mogą brać udziału Laureaci poprzednich edycji.  
 

§ 6. 
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego 

zamieszczonego na stronie internetowej: www.kul.pl/spnjo .  
Termin nadsyłania zgłoszeń mija 5 maja 2020 r.  
 

§ 7. 
Tożsamość Uczestnika przed przystąpieniem do pisemnej części Konkursu, jak i przed 

przystąpieniem do części ustnej jest weryfikowana na podstawie aktualnej legitymacji studenckiej.  
 

§ 8. 
Warunkiem koniecznym do przeprowadzenia Konkursu z języka angielskiego jest zgłoszenie się 

co najmniej 10 Uczestników.  
 

II. Organizacja Konkursu 
 

§ 9. 
Konkurs składa się z części pisemnej i ustnej.  

 
§ 10. 

Konkurs polega na rozwiązaniu testu pisemnego, składającego się z kilku zadań w tym również 
z zakresu języka akademickiego o charakterze leksykalno-gramatycznym oraz sprawdzających 
umiejętność rozumienia tekstu czytanego, jak i rozumienia ze słuchu. Test sprawdza podstawowe 
elementy wiedzy o Wielkiej Brytanii oraz o innych krajach anglojęzycznych. Poziom trudności testu 
określany jest na B2 wg kryteriów CEF. Czas przewidziany na rozwiązanie testu to 120 minut.  

 
 

http://www.kul.pl/spnjo


§ 11. 
Część ustna obejmuje krótką wypowiedź na jeden wylosowany temat. Każdy uczestnik ma ok. 

15 minut na przygotowanie. W trakcie przygotowania można korzystać ze słownika polsko-
angielskiego i angielsko-polskiego. Długość wypowiedzi: ok. 3 minuty. Następnie Komisja zadaje 1-2 
pytania dotyczące tematu wypowiedzi. Załącznik do Regulaminu zawiera sugestie dotyczące 
prawidłowej kompozycji wypowiedzi. Ocena Komisji obejmuje następujące aspekty:  

 Treść, forma i oryginalność wypowiedzi  

 Wymowa i płynność wypowiedzi  

 Poprawność gramatyczna i leksykalna.  
 

§ 12. 
Konkurs odbędzie się 8 maja 2020r. Dokładne godziny zostaną podane na stronie internetowej 

SPNJO.  
 

§ 13. 
Konkurs jest oceniany przez Komisję, składającą się z wykładowców i starszych wykładowców 

SPNJO.  
 

III. Nagrody 
 

§ 14. 
Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.  

 
§ 15. 

Laureatami Konkursu zostaną osoby, które z obu części łącznie uzyskają co najmniej 70% 
maksymalnej liczby punktów.  

a) Uczestnicy, którzy uzyskają 70%-84% maksymalnej liczby punktów zostaną zwolnieni z 
egzaminu ustnego z języka angielskiego zdawanego na zakończenie lektoratu na poziomie 
B2 z elementami Academic English z maksymalną liczbą punktów za tę część.  

b) Uczestnicy, którzy uzyskają co najmniej 85% maksymalnej liczby punktów zostaną 
zwolnieni z całości egzaminu z języka angielskiego na poziomie B2 z elementami Academic 
English z oceną bardzo dobrą.  

 
Nagroda w postaci zwolnienia z egzaminu nie dotyczy egzaminów z języka specjalistycznego 

(profilowego).  
 

IV. Postanowienia końcowe 
 

§ 16. 
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.  



Structure of the speech 
 
I INTRODUCTION  

 state your topic and capture your audience’s attention (e.g. with an example, personal 
experience, anecdote, quote, etc.)  

 
II MAIN BODY  

 arguments (at least 2), justifications, examples and reasons  
 
III CONCLUSIONS  

 a short summary of your standpoint  
 
A short catalogue of suggested useful expressions:  

To begin with....  

First of all....  

In the first place…..  

Secondly…  

One argument in favour of…/against….. is….  

Some people feel that…..  

To my way of thinking….  

To my mind….  

From my standpoint….  

I believe so due to the fact that….  

Last but not least….  

Moreover….Furthermore,…..  

It could be argued that…  

Despite the fact that….…  

It may be said that……  

It cannot be denied that……  

Some people claim that……  

It is widely known….. 

 


