
REGULAMIN 
OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

FOX 2016 
 

1. Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX jest przedsięwzięciem samofinansującym się 

i niedochodowym - uzyskiwane od uczestników środki finansowe są przeznaczane na nagrody 

i obsługę organizacyjną. Prawo uczestnictwa ma każdy uczeń zgłoszony przez szkołę. Opłata za 

udział w konkursie wynosi 9,00 zł od uczestnika i może być wnoszona przez osoby prywatne, 

firmy, rady rodziców, dyrekcje szkół, instytucje i urzędy wspierające działalność oświatową. 

2. Dyrektor szkoły wskazuje nauczyciela – opiekuna  konkursu: osobno dla szkół podstawowych, 

osobno dla gimnazjów, osobno dla szkół ponadgimnazjalnych. 

3. Zgłoszenia grupowego uczniów szkoły należy dokonać na stronie internetowej: 

www.fox.wombb.edu.pl zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji e-rejestracji. Rejestracja 

do konkursu będzie możliwa do 15 stycznia 2016 r. 

4. Konkurs odbywa się w pięciu grupach wiekowych: 
- Kategoria KITTENS dla klas III i IV szkół podstawowych, 
- kategoria BUNNIES dla klas V i VI szkół podstawowych, 
- kategoria DUCKS dla klas I i II gimnazjów, 
- kategoria LIONS dla klas III gimnazjów i I szkół ponadgimnazjalnych 
- kategoria EAGLES dla klas II i III szkół ponadgimnazjalnych. 

5. Konkurs odbędzie się 1 marca 2016 r. początek między 8.00 a 8.30. Będzie to jednorazowy test 

(bez żadnych eliminacji wstępnych), trwający 75 minut (poza sprawami organizacyjnymi). 

6. Konkurs może się odbyć w danej szkole nawet przy małej liczbie zgłoszonych uczniów. 

Sąsiadujące z sobą szkoły mogą (we własnym zakresie) zgłosić uczestników wspólnie, wówczas 

konkurs odbędzie się w jednej z nich. 

7. Każdy test składa się z zadań o trzech stopniach trudności. Zasady punktacji są następujące: 

a) za poprawną odpowiedź na każde z zadań I części można otrzymać po 3 punkty, z II części po 
4 punkty, a z III części – po 5 punktów, 

b) za każdą błędną odpowiedź odejmuje się 25% punktów przewidzianych dla danego zadania, 
c) w przypadku braku odpowiedzi przyznaje się 0 punktów. 

8. „Na starcie” uczeń otrzymuje 25% punktów możliwych do zdobycia za rozwiązanie zadań, tzn. 

w kategorii Kittens – 15 punktów a w pozostałych kategoriach 30 punktów. 

9. Maksymalna ilość punktów możliwych do zdobycia wynosi w kategorii Kittens – 75, 

a w pozostałych kategoriach – 150. 

10. Odpowiedzi udziela się na specjalnej karcie, którą należy wypełniać tylko kolorem czarnym lub 

granatowym, najlepiej ołówkiem o średniej twardości. 

11. Wyniki, które nie podlegają odwołaniu, zostaną ogłoszone i udostępnione na stronie 

internetowej tylko szkolnym opiekunom, w ciągu dwóch miesięcy od dnia przeprowadzenia 

konkursu. Wyniki są dostępne po zalogowaniu się do systemu. 

12. Przedziały punktowe, według których wyniki uczestników są kwalifikowane do kategorii 

laureatów, bardzo dobrych i dobrych są ustalane corocznie dla każdej edycji konkursu. Definicję 

laureata formułuje organizator krajowy. Przedziały punktowe określające wyniki bardzo dobre 

i dobre ustalane są z wykorzystaniem skali staninowej oddzielnie dla każdej grupy wiekowej 

(klasy). Wyniki bardzo dobre obejmują uczestników należących do stanina dziewiątego, wyniki 

dobre obejmują uczestników ze stanina ósmego. 

13. Organizator regionalny zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia testu kontrolnego lub 

skreślenia z listy w przypadku wyników wskazujących na brak samodzielnej pracy uczestników. 

14. Karty odpowiedzi nie są udostępniane do wglądu. 



15. W przypadku dyskwalifikacji ucznia jedynie szkolnemu opiekunowi konkursu przysługuje prawo 

do odwołania  w ciągu dwóch tygodni od ogłoszenia wyników. 

16. Organizator podczas edycji konkursu zastrzega sobie prawo udziału w charakterze obserwatora 

w wybranych przez siebie szkołach. 

17. Komitet regionalny przyznaje nagrody, różnicując je stosownie do kategorii wyniku (laureat, 

bdb, db).  

18. Zagadnienia do opracowania w celu przygotowania się do tzw. "trzech pytań gratis" 

obejmować będą: 

a) Kittens: Christmas 
b) Bunnies: Easter 
c) Ducks: Thanksgiving 
d) Lions: Bonfire Night 
e) Eagles: Martin Luther King Day 

19. Testy będą obejmować tematykę z zakresu gramatyki, słownictwa, kulturoznawstwa oraz tzw. 

języka codziennego. Sześć pytań w teście będzie dotyczyć zadanej lekturki, innej dla każdej grupy 

wiekowej: 

a) Kittens – "The Short Necked Giraffe" 
b) Bunnies – "Gulliver in Lilliput" 
c) Ducks – "Oliver Twist" 
d) Lions – "Wuthering Heights" 
e) Eagles – "The Grapes of Wrath" 

 

Wymienione lekturki należy zamawiać bezpośrednio w wydawnictwie korzystając z linku 

http://eltpoland.pl/forms/formularz_zamówienia_fox lub składając pisemne zamówienie faksem   na numer: 

(22) 209 25 41 lub e-mail'em na adres: office@mmpp.pl albo pocztą na adres: ELT Poland Sp. z o.o.  05-500 

Piaseczno ul. Armii Krajowej  

Książki można również nabyć w sieci księgarń: Bookland, Omnibus, Polanglo, Nowela, Szawal, Columbus, 

Oxpol, Print, Best Books Bank, English Unlimited.  

 

 
Komitet organizacyjny: 

Justyna Ziomek                                                                              

Małgorzata Pogodska  

Marek Rogala                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMACJE  DLA  SZKOLNEGO OPIEKUNA  KONKURSU 
1. Nauczyciel - szkolny organizator konkursu FOX bierze na siebie odpowiedzialność za organizację 

i przebieg konkursu w swojej szkole - zgodny z regulaminem przebieg zawodów, w tym 

samodzielną pracę uczniów. 

2. Prawidłowe i terminowe zgłoszenie uczestników i dokonanie wpłaty za udział w konkursie - 

warunkiem przystąpienia szkoły do konkursu jest zgłoszenie elektroniczne zgodnie z instrukcją 

oraz wysłanie karty zgłoszenia wraz z kserokopią dowodu wpłaty za uczestnictwo na adres 

komitetu regionalnego do dnia 15 stycznia 2016 r. na podane konto z dopiskiem: FOX 2016 

i kodem szkoły. Prosimy o podawanie pełnej nazwy szkoły z miejscowością oraz kod szkoły 

w tytule przelewu, co ułatwi nam identyfikację przelewów. Dane do przelewu: 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, 62-510 Konin, ul. Sosnowa 14 

10 1320 1016 2783 6075 2000 0004 (Bank Pocztowy S.A.) 

FOX 2015 

Uwaga! - lista uczestników musi znajdować się u szkolnego opiekuna lub w sekretariacie szkoły. 

Do CDN-u przesyłamy tylko zgodę dyrektora szkoły na udział w konkursie i zobowiązanie szkolnego 

koordynatora do przeprowadzenia konkursu (wygenerowane podczas elektronicznej rejestracji), 

wraz z kserokopią dowodu wpłaty.  

3. Zgłoszenia uczestników konkursu w poszczególnych kategoriach dokonuje szkolny opiekun 

wyłącznie drogą elektroniczną po uprzednim zalogowaniu się na stronie 
http://www.fox.wombb.edu.pl 

4. Szkolni organizatorzy Konkursu odbierają materiały (testy i karty odpowiedzi) w dniu 29 lutego 

2016 r. w godz. 10.00-15.00 

Szkolny organizator konkursu odbiera i zwraca materiały w swoim powiecie w następujących 
miejscach:  
KONIN - CDN Konin 

Konin 62-510, ul. Sosnowa 14,  

Tel (63) 245 75 20 e-mail: konin@cdnkonin.pl 

KOŁO - Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie FILIA W KOLE 

Koło 62-600, ul. Toruńska 60 

tel. (63) 2721261 e-mail: kolo@cdnkonin.pl   

SŁUPCA- Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie FILIA W SŁUPCY 

 Słupca 62-400, 

ul. Mickiewicza 24 

tel. (63) 2751543 e-mail: slupca@cdnkonin.pl  

TUREK - Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie FILIA W TURKU 

Turek 62-700, al. Piłsudskiego 1 

tel. (63) 2784940 e-mail: turek@cdnkonin.pl 

Istnieje możliwość odbioru testów w innym mieście powiatowym po wcześniejszym ustaleniu 

telefonicznym z regionalnym organizatorem konkursu (tel. 63 245 75 20). 

5. W dniu 1 marca 2016 roku w godzinach 8.00-10.30 we wszystkich szkołach, które się zgłosiły, 

odbywa się Konkurs FOX pod nadzorem komisji (co najmniej trzyosobowej). Skład komisji 

zatwierdza dyrektor szkoły. Zwrot kart odpowiedzi powinien nastąpić po zakończeniu Konkursu, 

czyli w dniu 2 marca do godziny 15.00 w miejscach, w których były one odbierane. 

6. Podsumowanie Konkursu i rozdanie nagród odbędzie się w czerwcu 2016 roku. 
 

Komitet organizacyjny: 

Justyna Ziomek                                                                              

Małgorzata Pogodska  

Marek Rogala                                                                
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