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MIĘDZYSZKOLNY  
DRUŻYNOWY TURNIEJ JĘZYKOWY  

Be the Best 
 

I. Organizator: 
− Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach 

− Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Siedlcach 

− Centrum Języków Obcych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w 

Siedlcach 

 

II. Cele konkursu: 
− Rozbudzanie wśród uczniów zainteresowania kulturą brytyjską 

− Integracja środowiska szkół ponadpodstawowych 

− Rozwijanie umiejętności współpracy międzyklasowej w ramach kooperacji 

drużynowej 

− Rozwijanie poczucia tożsamości i dumy z reprezentowania własnej szkoły 

w międzyszkolnym konkursie drużynowym 

 

III. Warunki uczestnictwa 
− Konkurs przeznaczony jest dla uczniów publicznych szkół ponadpodstawowych 

Miasta Siedlce. 

− Udział w konkursie jest dobrowolny. 

 
IV. Zakres tematyczny: 
Wiedza kulturowa o poszczególnych krainach wchodzących w skład Zjednoczonego 

Królestwa: Anglia (eliminacje szkolne ), Walia, Irlandia Północna, Szkocja, Rodzina 

Królewska (finał turnieju). 

 
Kategorie tematyczne: historia/geografia, znane postacie, muzyka i film, ciekawostki. 
 

V. Eliminacje szkolne: 
− Za przeprowadzenie eliminacji szkolnych odpowiada szkoła. 

− Szkolna komisja przeprowadza eliminacje w ustalonym przez siebie terminie, 

najpóźniej do 2 lutego 2023 r. 

− W eliminacjach mogą wziąć udział uczniowie klas 1-3 Liceum lub 1-4 Technikum 

(po szkole podstawowej) 

− Nauczyciele języka angielskiego przygotowują we własnym zakresie pisemny test 

wiedzy kulturowej o Anglii. Zadania zamknięte, po polsku i po angielsku 

(50%/50%) - 30 pytań. 
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− Na podstawie eliminacji szkoła wybiera 4 uczniów z najlepszym wynikiem i typuje 3 

członków drużyny szkolnej + jednego ucznia rezerwowego. 

− Protokół z przeprowadzenia eliminacji wraz z pracami najlepszych uczniów, 

oświadczeniem rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletnich uczestników 

turnieju oraz nazwiskiem opiekuna drużyny należy przesłać do 10 lutego 2023 r. 

na adres: 
 

Samorządowego Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach 
ul. Krystyny Osińskiej 6, 08-110 Siedlce z dopiskiem: 

Turniej językowy: Be the Best 
 

lub pocztą elektroniczna na adres scdidn@scdidn.siedlce.pl 
 

VI. Finał Turnieju: 
− Turniej Językowy Be the Best odbędzie się 30 maja 2023 r. w godzinach 10.00-

13.00 na hali sportowej w ZSP nr 3 w Siedlcach, przy ulicy Ks. J. Popiełuszki 8 

− W półfinałach uczestniczy 3 przedstawicieli szkoły - laureatów eliminacji szkolnych, 

którzy zostali zgłoszeni do udziału w konkursie (3- osobowe drużyny) 

− Za opracowanie zadań konkursowych odpowiada Centrum Języków Obcych przy 

Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach - współorganizator 

turnieju 

− Podczas trwania Turnieju zabronione jest wnoszenie i korzystanie z telefonów 

komórkowych. 

− Użycie telefonu przez członka drużyny w trakcie zmagań konkursowych 

dyskwalifikuje całą drużynę i wyłącza ją z dalszej rywalizacji. 

− Dla zwycięzców zostaną ufundowane nagrody. 

− Ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 30 maja 2023 r. 

 

VII. Organizacja i przebieg Turnieju: 
 
TURNIEJ GŁÓWNY - 4 etapy (hala sportowa ZSP Nr 3 w Siedlcach) 

1. etap: Walia (pytania po polsku zamknięte) - 2 pkt za odpowiedź 

2. etap: Irlandia Północna ( pytania zamknięte po angielsku) – 3 pkt 

3. etap: Szkocja (pytania otwarte po angielsku) – 4 pkt 

 

OGŁOSZENIE FINALISTÓW + PRZERWA ( 20 minut) 

4. etap: Rodzina Królewska - 5 pkt pytania otwarte ( 5 pytań) 

 

KATEGORIE PYTAŃ: (Etap 1-3) 

a) historia/geografia (test pisemny na początku każdego etapu ) 

b) znane postacie (etap 1-3) 
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c) muzyka i film (etap 1-3) 

d) ciekawostki (etap 1-3) 

 

− Uczestnicy losują pytania z każdej kategorii (b, c, d) na etapie 1-3 pytania mogą 

zawierać materiał multimedialny. 

− Pytania są odczytywane przez przedstawiciela jury. 

− Drużyny mają 30 sekund na udzielenie odpowiedzi. 

− Wylosowane pytania z błędnymi odpowiedziami nie przechodzą na inne drużyny. 

− Na początku każdego etapu jeden przedstawiciel każdej drużyny musi samodzielnie 

wypełnić pisemny test z wiedzy o poszczególnej krainie (zakres: historia i geografia- 

15 pytań zamkniętych po polsku). 

− Za każdą poprawną odpowiedz uczeń otrzyma 1 pkt. Na rozwiązanie testu ma 5 

minut. Ogłoszenie punktacji za to zadanie nastąpi na koniec poszczególnego etapu. 

 

VIII. Ochrona Danych Osobowych 
 
Administratorami danych osobowych są: 

1) Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach 

reprezentowane przez dyrektora, ul. K. Osińskiej 6, 08-110 Siedlce, tel. 25 794 33 

69, e-mail: scdidn@scdidn.siedlce.pl, 

2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica w Siedlcach 

reprezentowany przez dyrektora, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 8, 08-110 Siedlce, tel. 

25 794 34 80, e-mail: zsp3@zsp3.siedlce.pl, 

3) Centrum Języków Obcych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w 

Siedlcach reprezentowane przez kierownika, ul. 3 Maja 54, 08-110 Siedlce, tel., 25 

643 13 32, e-mail: cjo@uph.edu.pl 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, który: 

1) w Samorządowym Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach jest 

dostępny pod adresem e-mail: inspektor.rodo@naticom.pl; 

2) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica w Siedlcach jest 

dostępny pod adresem e-mail: zsp3@zsp3.siedlce.pl 

 

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. 

wykonywania zadania realizowanego przez administratora w interesie publicznym, 

jakim jest organizowanie lokalnych projektów edukacyjnych. Dane osobowe będą 

przetwarzane w celu umożliwienia wzięcia udziału w Międzyszkolnym Drużynowym 

Turnieju Językowym Be The Best, w tym w celu kontaktu w sprawach organizacyjno-

formalnych oraz upublicznieniu danych osobowych laureatów w siedzibie i na stronie 

internetowej administratora danych. Dane osobowe będą przetwarzane także na 

podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu upublicznienia wizerunku uczestników 
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turnieju . Administrator może powierzyć dane osobowe innym instytucjom/podmiotom 

jedynie wówczas, gdy zobowiązują do tego przepisy prawa lub na podstawie właściwie 

skonstruowanych, zapewniających bezpieczeństwo danym osobowym umów 

powierzenia danych. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymaganiami 

ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Dane osobowe przetwarzane na 

podstawie zgody będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu jej cofnięcia. Nauczycielom 

– opiekunom konkursu, rodzicom lub opiekunom prawnym uczestników oraz 

pełnoletnim uczestnikom turnieju przysługuje prawo: dostępu do danych osobowych, 

do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec 

przetwarzania. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje 

także prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie oraz prawo do usunięcia danych. 

Na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w 

turnieju oraz upublicznienia wizerunku uczestników. Administrator nie przewiduje 

podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. Dane 

osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji 

międzynarodowych. 
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