Regulamin VIII Mazowieckiej Olimpiady Poliglotów
Organizator: Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie
1.

W Olimpiadzie mogą wziąć udział uczniowie wszystkich szkół licealnych województwa mazowieckiego, którzy
wyrażą chęć przystąpienia do Olimpiady do dnia 06 marca 2020 roku.
Zgłoszenia od Państwa przyjmujemy najpóźniej do 11 marca 2020 (data wpływu na Uczelnię)
Zgłoszenia należy przesłać pocztą elektroniczną na załączonym formularzu zgłoszeniowym na adres:

olimpiada@lingwistyka.edu.pl
lub listem poleconym na adres:

Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie
Atrium Reduta Business Center
Al. Jerozolimskie 148
02-326 Warszawa
(w ubiegłych latach zgłoszenia drogą listowną docierały na Uczelnię po dwóch/trzech tygodniach,
dlatego też zalecamy wersję elektroniczną)
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Wszystkie etapy Olimpiady zostaną przeprowadzone w Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie przy
Al. Jerozolimskich 148 (II piętro Atrium Reduta Business Center)
Poszczególne etapy Olimpiady odbędą w następujących terminach:

I etap Olimpiady

27 marca 2020 (piątek)

Godz. 13.00-14.45

II etap Olimpiady

24 kwietnia 2020 (piątek)

Godz. 12.00-14:35

III etap Olimpiady

22 maja 2020 (piątek)

Godz. 12.00-14.00

Do I etapu przystąpić mogą wszyscy chętni uczniowie wytypowani przez szkoły, z zastrzeżeniem, że każda
placówka edukacyjna może wyznaczyć maksymalnie 20 uczestników. Przesłana przez Państwa lista jest ostateczna i
nie dokonujemy na niej później żadnych zmian.
Koszty dojazdu uczestników Olimpiady do Uczelni pokrywają uczestnicy.
Niepełnoletni uczestnicy Olimpiady podróżujący bez opiekunów powinni posiadać pisemną zgodę Rodziców lub
Opiekunów na dojazd do Uczelni.
Na wszystkich etapach Olimpiady sprawdzana jest znajomość trzech języków: języka polskiego obowiązkowo dla
wszystkich oraz dwóch języków obcych dowolnie wybranych spośród pięciu: angielskiego, niemieckiego,
hiszpańskiego, francuskiego i rosyjskiego.
I etap Olimpiady składa się z trzech testów wielokrotnego wyboru (3 x 30 minut + dwie 5-minutowe przerwy) z
trzech języków (polskiego oraz wybranych dwóch języków obcych). Sprawdzana jest znajomość gramatyki,
słownictwa, frazeologii oraz wiedzy o kulturze krajów wybranego obszaru językowego.
(Nie udostępniamy testów z lat ubiegłych)
Do II etapu Olimpiady zostaną zakwalifikowani uczestnicy I etapu Olimpiady, którzy otrzymali najwięcej punktów
w I etapie. Warunkiem kwalifikacji do II etapu Olimpiady jest uzyskanie minimum 50% rezultatu z każdego języka.
W związku z tym kandydat, który otrzymał przykładowo 100% punktów z dwóch języków i 30% z trzeciego języka
nie zostanie zakwalifikowany do II etapu Olimpiady.
W II etapie Olimpiady kandydaci zmierzą się ze sprawdzianem obejmującym rozumienie tekstu czytanego oraz
rozumienie ze słuchu z zakresu trzech języków (3 x 45 minut + dwie 10-minutowe przerwy).
Do III etapu Olimpiady zostanie zakwalifikowanych 10 najlepszych uczestników II etapu.
W III etapie zadaniem uczestników będzie przekład tekstu literackiego z dwóch języków obcych na język polski
(2 x 60 minut).
Uroczysta Gala i zakończenie Olimpiady oraz rozdanie nagród odbędzie się dnia 16.06.2020 r. w siedzibie
Lingwistycznej Szkoły Wyższej w Warszawie (Al. Jerozolimskie 148 w Warszawie) o godzinie 17:00.
Za przeprowadzenie Olimpiady odpowiadają władze uczelni.
Prace uczestników I etapu i II etapu Olimpiady oceniać będą pracownicy dydaktyczni Uczelni, prace uczestników III
etapu oceniać będzie jury, w którego skład wejdą znani tłumacze literatury.

Patronat naukowy nad Olimpiadą sprawuje prof. dr hab. Jan F. Nosowicz – Rektor LSW.
16. Każdy uczeń decydujący się na udział w Olimpiadzie wyraża zgodę na udostępnienie swojego wizerunku na stronie
internetowej Uczelni, na portalu społecznościowym Facebook oraz Instagram wyłącznie w ramach przeprowadzonej
Olimpiady.
17. Nagrody główne ufundowane przez LSW:

I miejsce

bon edukacyjny o wartości 2000 PLN (z przeznaczeniem na dowolny cel związany z
edukacją, np. kurs językowy w kraju lub zagranicą, studia, komputer, materiały
dydaktyczne)

II miejsce

bon edukacyjny 1000 PLN (j. w)

III miejsce

bon edukacyjny 500 PLN (j. w)

Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału puli nagród (nie przyznać np. jednej z nich, lub też przyznać nagrody
równorzędne).
Dla najlepszych uczestników Olimpiady Lingwistyczna Szkoła Wyższa przewiduje również szereg nagród rzeczowych
ufundowanych przez sponsorów wydawniczych.

