
 

REGULAMIN KONKURSU „POKAŻ NAM JĘZYK” 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku wraz z Wydziałem Ekonomii i Zarządzania w Gdyni, Wyższa Szkoła 

Bankowa w Toruniu wraz z Wydziałem Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy, Wyższa Szkoła Bankowa w 

Poznaniu wraz z Wydziałem Ekonomicznym w Szczecinie oraz Wydziałem Zamiejscowym w Chorzowie, 

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu wraz z Wydziałem Ekonomicznym w Opolu (zwane dalej łącznie 

Wyższymi Szkołami Bankowymi lub WSB) oraz Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. z 

siedzibą w Poznaniu przy al. Niepodległości 2, kod pocztowy: 61-874, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców 

pod numerem KRS 0000096209, którego akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe 

Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy, REGON 631249751, NIP 778-13-41-402, kapitał zakładowy: 

1.120.000 złotych opłaconym w całości, zwane dalej łącznie „Organizatorem” są organizatorem konkursu z 

dziedziny nauki „Pokaż nam język”. Temat wiodący XVII edycji brzmi: „Społeczeństwo wielokulturowe jako 

wyzwanie XXI wieku". 

2. Organizator powołuje: 

1. Komisję Główną Konkursu pod przewodnictwem prof. nadzw. dr. hab. Macieja Mackiewicza, 

2. Komisję Organizacyjną, której podlegają kwestie organizacyjne, w składzie: przewodniczący – Anna 

Czarkowska; członkowie – zespoły organizacyjne w poszczególnych Wyższych Szkołach Bankowych 

złożone z pracowników Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. 

 

§2 

Uczestnicy konkursu 

1. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne. 

2. Administratorem danych osobowych jest Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o., z 

siedzibą przy al. Niepodległości 2 w Poznaniu. Dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych i 

reklamowych oraz w celach realizacji konkursu. Podanie danych osobowych, które przetwarzane będą w 

celach marketingowych i reklamowych, jest dobrowolne. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich 

danych oraz możliwość ich poprawiania w każdym czasie. 

3. Uczniowie mogą wziąć udział w konkursie „Pokaż nam język” z języka angielskiego lub niemieckiego. Język 

wybrany przez ucznia przy rejestracji obowiązuje podczas trwania całego konkursu. Nie ma możliwości 

przystąpienia do konkursu z więcej niż jednego języka. 

4. W konkursie „Pokaż nam język” mogą uczestniczyć wyłącznie uczniowie następujących szkół 

ponadgimnazjalnych, zwanych dalej „Szkołami”: 

1. trzyletnie licea ogólnokształcące, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po 

zdaniu egzaminu maturalnego, 

2. czteroletnie technika, których ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje 

zawodowe po zdaniu egzaminu, a także umożliwiające uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu 

egzaminu maturalnego. 
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5. W konkursie „Pokaż nam język” nie mogą brać udziału: 

1. osoby posiadające obywatelstwo kraju, w którym język stanowiący przedmiot konkursu jest językiem 

oficjalnym/urzędowym, 

2. pracownicy Organizatora – Wyższych Szkół Bankowych i Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB 

Akademia – oraz członkowie ich rodzin, 

3. sponsorzy oraz członkowie ich rodzin, 

4. laureaci pierwszych miejsc finałów regionalnych i finału ogólnopolskiego wcześniejszych edycji z tego 

samego języka, w którym zamierzają startować w edycji bieżącej. 

6. Obowiązek weryfikacji obywatelstwa uczestników pod względem zgodności z pkt. 5a niniejszego paragrafu 

spoczywa na Przewodniczącym Szkolnej Komisji Konkursu, a potwierdzenie jej dokonania odbywa się 

poprzez złożenie oświadczenia przez Przewodniczącego Szkolnej Komisji Konkursu na internetowej 

platformie konkursowej na stronie www.pokaznamjezyk.pl. W oświadczeniu tym Przewodniczący Szkolnej 

Komisji Konkursu potwierdza, że uczeń nie posiada obywatelstwa kraju, którego językiem 

oficjalnym/urzędowym jest język stanowiący przedmiot konkursu. 

 

§3 

Etapy konkursu 

Konkurs „Pokaż nam język” składa się z 3 etapów: 

1. Etap I – zawody szkolne. 

2. Etap II – półfinał  ogólnopolski. 

3. Etap III – finał  ogólnopolski. 

§4 

Etap I 

1. I etap konkursu to zawody szkolne. Stanowią one etap kwalifikacyjny, którego zadaniem jest wyłonienie 

uczniów do etapu II (półfinału ogólnopolskiego). Zawody szkolne odbywają się za pośrednictwem Internetu, 

na stronie  www.pokaznamjezyk.pl. Polegają one na udzieleniu przez każdego z uczestników konkursu 

odpowiedzi na 40 zamkniętych pytań testowych, odrębnych dla każdego języka konkursowego. Dla 

zachowania równych szans w konkursie dla każdego ucznia pytania dobierane będą losowo z dostępnej puli 

pytań.  

2. Szkoła, której uczniowie zgłosili chęć udziału w konkursie, powołuje Szkolną Komisję Konkursu, której 

przewodniczy nauczyciel zwany dalej „Przewodniczącym Szkolnej Komisji Konkursu”. Do zadań Szkolnej 

Komisji Konkursu należy nadzór nad prawidłowym przebiegiem I i II etapu konkursu. Na Przewodniczącym 

Szkolnej Komisji Konkursu spoczywa wyłączna odpowiedzialność za kontakty Szkolnej Komisji Konkursu z 

Organizatorem. 

3. Aby zarejestrować Szkolną Komisję Konkursu, Przewodniczący Szkolnej Komisji Konkursu zgłasza jej 

utworzenie na stronie internetowej www.pokaznamjezyk.pl. Rejestracja Szkolnych Komisji Konkursu odbywa 

się w terminie od 15 marca do 11 kwietnia 2017 r.  Podczas rejestracji Przewodniczący wskazuje języki, 

których znajomością uczniowie będą się wykazywać w konkursie.   

4. W konkursie może wziąć udział także uczeń szkoły, która nie zamierza rejestrować Szkolnej Komisji 
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Konkursu. W tym przypadku uczeń musi: 

1. w terminie od 15 marca do 11 kwietnia 2017 r. przesłać na adres e-mail regionalnego koordynatora 

konkursu (wykaz na stronie www.pokaznamjezyk.pl w zakładce Kontakt) zaświadczenie, że jest 

uczniem danej szkoły; wzór zaświadczenia jest zamieszczony na stronie www.pokaznamjezyk.pl w 

sekcji Aktualności 

2. rejestrując się na platformie www.pokaznamjezyk.pl, w formularzu rejestracji w polu „Szkoła” wybrać 

„WSB” w mieście zlokalizowanym najbliżej swojego miejsca zamieszkania (WSB Chorzów, WSB 

Gdańsk, WSB Opole, WSB Poznań, WSB Szczecin, WSB Toruń, WSB Bydgoszcz, WSB Wrocław), a 

w polu „Typ szkoły” – wskazać typ szkoły, do jakiej uczęszcza. Rejestracja trwa od 6 do 13 kwietnia 

2017 r.  

5. Uczeń może przystąpić do rozwiązywania testu na etapie zawodów szkolnych w terminie od 6 do 13 kwietnia 

2017 r., po uprzedniej rejestracji (w terminie od 6 do 13 kwietnia 2017 r.) na internetowej platformie 

konkursowej na stronie www.pokaznamjezyk.pl.  Dokonując rejestracji w systemie, uczeń jednocześnie 

oświadcza, że nie posiada obywatelstwa kraju, w którym językiem oficjalnym/urzędowym jest język, którego 

znajomość jest przedmiotem konkursu. 

6. Czas trwania testu na etapie I wynosi 40 minut. Czas mierzony jest od momentu wygenerowania pierwszego 

pytania. Test zostanie zakończony w momencie wyboru przez uczestnika opcji „Zakończ test” lub 

automatycznie po 40 minutach. W czasie rozwiązywania testu nie ma możliwości powrotu do poprzedniego 

pytania i zmiany odpowiedzi. 

7. Wyniki uzyskane przez poszczególnych uczniów podczas zawodów szkolnych (etap I) są podstawą 

wyłonienia 1000 osób z każdego języka (łącznie 2000 osób), które wezmą udział w półfinale ogólnopolskim. 

Do II etapu zostanie zaklasyfikowanych 1000 osób z każdego języka (łącznie 2000 osób), które zdobędą 

największą liczbę punktów w I etapie - w swojej grupie językowej. W przypadku przekroczenia limitu 1000 

osób z danego języka, wśród uczniów, którzy zdobędą równą liczbę punktów o zakwalifikowaniu do II etapu 

będzie decydował czas, w jakim uczniowie rozwiązali test internetowy - zakwalifikowani zostaną uczniowie, 

którzy rozwiązali test w najkrótszym czasie. 

8. Pełna lista uczniów, którzy zakwalifikują się do II etapu konkursu, zostanie opublikowana na stronie 

internetowej www.pokaznamjezyk.pl najpóźniej 5 dni przed terminem rozegrania II etapu. 

9. Organizator komunikuje się z uczniami i nauczycielami za pośrednictwem: strony internetowej 

www.pokaznamjezyk.pl i poczty elektronicznej. 

10. Wgląd w wyniki testów uczniów z danej szkoły z każdego języka mają Przewodniczący Szkolnej Komisji 

Konkursu i Organizator. Organizator ma ponadto wgląd w listy uczniów zakwalifikowanych do półfinału 

ogólnopolskiego i finału ogólnopolskiego. 

 

§5 

Etap II - Półfinał ogólnopolski 

1. Półfinał ogólnopolski (II etap) odbędzie się w dniach 25 i 26 kwietnia 2017 r. za pośrednictwem platformy 

internetowej www.pokaznamjezyk.pl w dwóch turach w każdym z tych dni (do wyboru): od godz. 9 do godz. 

10 i od godz. 14 do godz. 15.  
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O wyborze tury, w której uczeń będzie odpowiadał na pytania decyduje Przewodniczący Szkolnej Komisji 

Konkursu. 

W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Przewodniczącego Szkolnej Komisji Konkursu, Organizator może 

wyznaczyć dla ucznia dodatkowy termin udziału w półfinale. Półfinał powinien odbyć się na terenie szkoły pod 

nadzorem Przewodniczącego Szkolnej Komisji Konkursu lub reprezentanta Szkolnej Komisji Konkursu lub 

innego nauczyciela. 

2.  Półfinał będzie polegał na udzieleniu odpowiedzi na dwa pytania otwarte nawiązujące do zakresu 

tematycznego XVII edycji konkursu.  

Za przeprowadzenie II etapu konkursu w zakresie udzielenia odpowiedzi przez ucznia odpowiada 

Przewodniczący Szkolnej Komisji Konkursu, który zapewnia m.in.: miejsce, komputer z dostępem do Internetu 

i niezbędny czas na udzielenie odpowiedzi. 

3. Uczeń będzie odpowiadał na pytania za pośrednictwem internetowej platformy konkursowej na stronie 

www.pokaznamjezyk.pl. Do zalogowania na platformę należy wykorzystać te same dane, które służyły do 

logowania w I etapie konkursu. Po zalogowaniu pojawią się dwa pytania i pola do wpisania odpowiedzi, 

oddzielne dla każdego pytania. Odpowiedź na jedno pytanie musi się mieścić w przedziale 800-900 znaków 

(liczonych łącznie ze spacjami). Pole odpowiedzi nie pozwala na wpisanie więcej niż 900 znaków łącznie ze 

spacjami. System uniemożliwi zapisanie odpowiedzi w przypadku, gdy liczba znaków będzie mniejsza niż 800 

znaków i większa niż 900 znaków liczonych łącznie ze spacjami. 

4. Czas udzielenia odpowiedzi na dwa pytania wynosi łącznie 50 minut i mierzony jest od momentu 

wygenerowania pytań. Etap II zakończy się w momencie wyboru przez ucznia "Zakończ odpowiedź" lub 

automatycznie po 50 minutach.  

5. Oceny odpowiedzi udzielonych na pytania dokona Komisja Główna Konkursu na podstawie kryteriów: 

zawartość merytoryczna (treść), spójność i logika wypowiedzi, zakres środków językowych, poprawność 

środków językowych. 

6. Przewodniczący Szkolnej Komisji Konkursu w swoim panelu, po zalogowaniu będzie miał podgląd do liczby 

punktów jaką uzyskał uczeń/uczniowie z Jego Szkoły. 

7. Do III etapu (finału ogólnopolskiego) zostanie zakwalifikowanych 25 uczniów z języka angielskiego i 25 

uczniów z języka niemieckiego, którzy otrzymali największą liczbę punktów. Pod uwagę brana będzie suma 

liczby punktów z obu etapów - liczba punktów z testu internetowego (etap I) i liczba punktów za odpowiedzi 

na pytania otwarte (etap II).  

W przypadku przekroczenia limitu 25 osób (z każdego języka), wśród uczniów, którzy zdobędą równą liczbę 

punktów, o zakwalifikowaniu do III etapu będzie decydował czas, w jakim uczniowie rozwiązali test 

internetowy w I etapie konkursu - zakwalifikowani zostaną uczniowie, którzy rozwiązali test w najkrótszym 

czasie. 

8. Lista uczestników III etapu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.pokaznamjezyk.pl najpóźniej 

5 dni przed terminem jego rozegrania. 

 

§6 

Etap III - Finał ogólnopolski  
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1. Finał dla każdego z języków przeprowadzany będzie odrębnie i odbędzie się w dniach 01-02.06.2017 r. w 

Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Finał będzie składał się z dwóch części. 

2. Część pierwsza - test pisemny - odbędzie się w dniu 01.06.2017 r. 

Część I Finału będzie polegała na udzieleniu odpowiedzi na 100 pytań sprawdzających znajomość języka i 

kultury krajów angielsko - lub niemieckojęzycznych  (test jednokrotnego wyboru) oraz na sformułowaniu 

krótkiej wypowiedzi (pytanie 101) z zakresu tematycznego XVII edycji konkursu (100 słów). Czas trwania testu 

wynosi 90 minut. Do II części Finału  kwalifikuje się po 5 reprezentantów z każdego języka, którzy uzyskali 

najlepszy wynik z części pierwszej testu pisemnego w Finale.  

W przypadku uzyskania przez uczniów równej punktacji z testu pisemnego i niemożności wyłonienia pięciu 

osób do drugiej części Finału pod uwagę będzie brana odpowiedź udzielona na pytanie 101. 

Informacja o tym, którzy uczniowie kwalifikują się do drugiej części Finału przekazana zostanie w czasie 

uroczystej kolacji przygotowanej przez Organizatora w pierwszym dniu etapu III. 

3. Część druga - debata moderowana odbędzie się w dniu 02.06.2017 r. Tematy debat finałowych dostępne 

będą na stronie internetowej www.pokaznamjezyk.pl. od momentu przekazania informacji o kwalifikacji 

uczniów do III etapu konkursu. 

4. Zwycięzcy konkursu wyłonieni zostaną przez Komisję Główną Konkursu. 

5. Organizator zapewnia nocleg (01/02.06.2017 r.), wyżywienie oraz atrakcje w czasie wolnym dla uczniów 

biorących udział w Finale oraz dla opiekunów, którzy przyjadą wraz z nimi. Na jednego ucznia może 

przypadać jeden opiekun. 

6. Koszty przejazdu (tam i z powrotem; przejazdy 2 klasa PKP, PKS; przejazdy komunikacją miejską na terenie 

miasta Gdańska) uczestników i ich opiekunów pokrywa Organizator. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Finału ogólnopolskiego. Ewentualna zmiana terminu 

zostanie zakomunikowana na stronie pokaznamjezyk.pl nie później niż na miesiąc (30 dni kalendarzowych) 

od rozpoczęcia Finału. 

8. Konkurs zakończy się do dnia 30 czerwca 2017 r. 

 

§7 

Zwycięzcy konkursu 

1. Publiczne ogłoszenie wyników Finału ogólnopolskiego konkursu „Pokaż nam język” odbędzie się w dniu 

02.06.2017 r. 

2. Laureatami konkursu „Pokaż nam język” zostaną wszystkie osoby, które zakwalifikowały się do II części 

Finału - do debaty. 

3. Zwycięzcami  konkursu zostaną osoby, które otrzymają największą liczbę punktów podczas debaty (II części 

Finału) - 1 osoba z języka niemieckiego i 1 osoba z języka angielskiego. 

4. Wszyscy laureaci konkursu otrzymują nagrody i dyplomy.  

 

§8 

Nagrody 

1. 50 osób, które zakwalifikują się do III etapu konkursu (finał ogólnopolski) - po 25 osób z języka niemieckiego i 
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25 osób z języka angielskiego otrzymają nagrody. 

2. Zwycięzcy konkursu (1 osoba z języka niemieckiego i 1 osoba z języka angielskiego) otrzymują indeks jednej 

z wybranych przez siebie Wyższych Szkół Bankowych, wraz z opłaconym czesnym za pierwszy rok studiów,  

i nagrodę finansową w wysokości 11,11% opłaconego czesnego, którą Organizator zatrzyma i przekaże do 

właściwego urzędu skarbowego tytułem zryczałtowanego podatku dochodowego od nagród, oraz ewentualnie 

inne nagrody przygotowane przez Organizatora.  

3. W przypadku gdy wartość nagrody rzeczowej przekroczy 760 zł, Organizator dodatkowo do każdej nagrody 

rzeczowej ufunduje nagrodę finansową w wysokości 11,11% wartości nagrody rzeczowej, którą zatrzyma  

i przekaże na konto urzędu skarbowego tytułem zryczałtowanego podatku dochodowego od nagród.  

4. Lista nagród zostanie opublikowana na stronie internetowej  www.pokaznamjezyk.pl. 

5. Nagrody, o których mowa w §8, nie podlegają wymianie na jakiekolwiek inne dobro. Zwycięzcy konkursu, 

którzy otrzymali indeks Wyższej Szkoły Bankowej mogą podjąć studia po spełnieniu określonych w tej 

Wyższej Szkole Bankowej wymogów rekrutacyjnych oraz zgodnie z obowiązującym prawem. 

6. Nagrody, o których mowa w pkt. 2 uznaje się za przekazane w momencie zapisania się i złożenia kompletu 

dokumentów przez zwycięzcę konkursu w jednej z Wyższych Szkół Bankowych. Wartość nagrody oznacza 

cenę katalogową z uwzględnieniem przysługujących w dniu zapisania się i złożenia kompletu dokumentów 

promocji i rabatów.  

 

§9 

Wszelkie zmiany miejsca organizowania finału ogólnopolskiego oraz zmiany organizacyjne Organizator 

zamieści na stronie internetowej  www.pokaznamjezyk.pl najpóźniej na 3 dni przed poszczególnymi etapami 

konkursu. 

 

§10 

Regulamin konkursu „Pokaż nam język” jest dostępny na stronie internetowej  www.pokaznamjezyk.pl. Na 

żądanie regulamin konkursu „Pokaż nam język” jest dostępny dla uczestników również w formie papierowej w 

siedzibie każdej z Wyższych Szkół Bankowych. 

 

§ 11 

Organizacją konkursu od strony marketingowej na zlecenie Wyższych Szkół Bankowych zajmuje się Centrum 

Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. 
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