
CAMBRIDGE CHALLENGE

OLIMPIADA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I WIEDZY O WIELKIEJ BRYTANII

EDYCJA 2023

 REGULAMIN

Organizator
1. Organizatorem olimpiady Cambridge Challenge jest Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące

będące częścią Regent College International Schools w Elblągu – szkoły posiadającej
akredytację Uniwersytetu Cambridge i funkcjonującej jako Cambridge International School.
 

Uczestnictwo
 

2. Olimpiada skierowana jest do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych z następujących
powiatów:

Województwa warmińsko-mazurskiego
miasto Elbląg, miasto Olsztyn, powiat elbląski, braniewski, bartoszycki, lidzbarski,
olsztyński, ostródzki, iławski, nowomiejski;

Województwa pomorskiego
miasto Gdańsk, miasto Sopot, miasto Gdynia, powiat sztumski, kwidzyński, malborski,
nowodworski, tczewski, starogardzki, gdański, kartuski, kościerski, wejherowski, pucki.

3. Uczniowie klasy 7 i 8 Niepublicznej Szkoły Podstawowej przy Regent International Schools
w Elblągu nie mogą brać udziału w konkursie.
 

4. Udział w olimpiadzie jest nieodpłatny.
Zgłoszenia

5. Zgłoszenia szkoły do olimpiady  należy dokonać do 19 lutego 2023 (niedziela) poprzez
wypełnienie przez nauczyciela zgłaszającego zgłoszenia na stronie
www.liceum.regent.edu.pl/olimpiada. Formularz zostanie automatycznie przesłany na
adres e-mail nauczyciela zgłaszającego w formie dokumentu pdf. Należy go wydrukować,
opieczętować pieczątką szkoły i po podpisaniu przez dyrektora szkoły, odesłać jako skan
na adres Organizatora: olimpiada@regent.edu.pl. Po otrzymaniu skanu Organizator wysyła
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na adres nauczyciela zgłaszającego hasło dostępu do formularza zgłoszeniowego uczniów
(zob. punkt 6.).

6. Do 5 marca 2023 (niedziela) nauczyciel zgłaszający szkołę zbiera podpisane formularze
zgody rodziców (zob. załącznik Druk zgody rodziców) i na ich podstawie uzupełnia
formularz zgłoszeniowy uczniów dostępny na stronie www.liceum.regent.edu.pl/olimpiada.
Formularz dostępny będzie po wpisaniu hasła otrzymanego od Organizatora.

Terminy i etapy
 

7. Olimpiada składa się z 3 etapów:
a) etap szkolny:

● Odbywa się we wszystkich szkołach równolegle 13 marca 2023 (poniedziałek).
● 10 marca 2023 (piątek) do zgłoszonej szkoły zostaną przesłane w formie

elektronicznej na adres nauczyciela zgłaszającego testy i klucze odpowiedzi.
● nauczyciel zgłaszający po sprawdzeniu testów odsyła protokół (zob. załącznik

Protokół etapu szkolnego) z wynikami wszystkich uczniów drogą elektroniczną na
adres olimpiada@regent.edu.pl do 17 marca 2023. (piątek)

● Do kolejnego etapu zakwalifikowanych zostaje 150 uczestników olimpiady. Lista
zakwalifikowanych ogłoszona zostanie na stronie
www.liceum.regent.edu.pl/olimpiada do 20 marca 2023.

● W przypadku osiągnięcia przez dużą liczbę uczestników jednakowych wyników,
Organizator zastrzega sobie prawo zwiększenia liczby uczestników
zakwalifikowanych do 1 etapu finału.

b) finał - etap 1.
● Odbywa się na terenie Regent College International Schools w Elblągu 5 kwietnia

2023 (środa).
● Do 7 kwietnia 2023 (piątek) Komisja Olimpiady złożona z anglistów Regent College

International Schools ogłasza na stronie www.liceum.regent.edu.pl/olimpiada listę
10 osób, które osiągnęły na pierwszym etapie finału najwyższe wyniki i zostają
zakwalifikowane do drugiego etapu finału.

● W przypadku osiągnięcia przez uczestników wyników ex aequo, Organizator
zastrzega sobie prawo zwiększenia liczby uczestników zakwalifikowanych do 2
etapu finału.

c) finał - etap 2.
● Odbywa się na terenie Regent College International Schools w Elblągu 22 kwietnia

2023 (sobota).
● Po sprawdzeniu prac tego samego dnia (23 kwietnia 2023) Komisja Olimpiady

złożona z anglistów Regent College International Schools ogłasza na ceremonii
końcowej wyniki, a Dyrektor Regent College International Schools wręcza nagrody
dla uczestników, nauczycieli i dyrektorów szkół, które zgłosiły finalistów olimpiady.

● W przypadku uzyskania wyniku ex aequo o wygranej decyduje liczba punktów
uzyskanych przez uczestnika na 1 etapie finału.
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Forma i zakres tematyczny

8. Forma olimpiady:
● Etap szkolny: test składający się z 40 pytań zamkniętych (na rozwiązanie

przeznaczono 40 minut + 10 minut na sprawy organizacyjne)
● Finał - etap 1.: test składający się z 40 pytań zamkniętych, otwartych i na

dopasowanie (w tym pytania do tekstu). Na rozwiązanie przeznaczono 60 minut +
10 minut na sprawy organizacyjne.

● Finał - etap 2.:
o test składający się z 40 pytań zamkniętych, otwartych i na dopasowanie (w tym

pytania do tekstu). Na rozwiązanie przeznaczono 70 minut + 10 minut na
sprawy organizacyjne. Z testu uzyskać można maksymalnie 50 punktów.

o część ustna - losowanie dwóch zagadnień z zestawu obejmującego grupy
tematyczne słownictwa wymienione poniżej na liście etapu szkolnego oraz 1 i 2
etapu finału. Uczestnik ma 2 minuty na przygotowanie odpowiedzi i po 3 minuty
na udzielenie odpowiedzi na każde z wylosowanych zagadnień. Po wypowiedzi
uczestnika członkowie Komisji zadają dodatkowe pytania do prezentacji.
Oceniana będzie treść (max. 4 punkty), poprawność gramatyczna i leksykalna
(max. 3 punkty), bogactwo gramatyczne i leksykalne (max. 3 punkty) oraz
płynność odpowiedzi (max. 3 punkty) i umiejętność reagowania na pytania
(max. 2 punkty).

9. Pytania przygotowane będą w oparciu o następującą listę zagadnień:

a) etap szkolny:

Gramatyka:
● czasy i konstrukcje: Present Simple, Present Continuous, Present

Perfect/Present Perfect Continuous, Future Simple, “be going to”, Past
Simple, “used to”, Past Continuous, Past Perfect;

● zdania warunkowe typu 0, 1 i 2;
● przymiotniki (stopniowanie przymiotnika i porównywanie (przy użyciu as ...

as, ... than);
● konstrukcje z too/enough, so/such (a);
● określniki: some, any, no, (a) little, (a) few, itp.;
● zaimki: wskazujące, osobowe, dzierżawcze, dopełnieniowe, nieokreślone,

zwrotne, względne;
● przyimki. 

Słownictwo - grupy tematyczne:
● człowiek (np. dane personalne, okresy życia, wygląd zewnętrzny, cechy

charakteru, rzeczy osobiste, uczucia i emocje, umiejętności i
zainteresowania);

● dom: miejsce zamieszkania (np. dom i jego okolica, pomieszczenia i
wyposażenie domu, prace domowe);

● edukacja (np. szkoła i jej pomieszczenia, przedmioty nauczania, uczenie się -
w tym uczenie się przez całe życie, przybory szkolne, oceny szkolne, życie
szkoły, zajęcia pozalekcyjne, system oświaty);

● życie rodzinne i towarzyskie (członkowie rodziny, uroczystości rodzinne i
święta, formy spędzania wolnego czasu);
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Wiedza o Wielkiej Brytanii:
● Wielka Brytania – kraje i ich stolice, symbole, patroni;
● znane miasta i zabytki, atrakcje turystyczne;
● tradycyjne potrawy.

 
b) finał - etap 1.:

Gramatyka:
Wymagania z etapu szkolnego i dodatkowo: 
● strona bierna;
● czasowniki frazowe, modalne.

Słownictwo - grupy tematyczne:
Wymagania z etapu szkolnego i dodatkowo: 
● jedzenie: przyrządzanie pokarmów, smaki, ilości i opakowania;
● zakupy i usługi: rodzaje sklepów, metody płatności, produkty, reklama i

reklamacja;
● podróżowanie i turystyka: środki transportu, rodzaje wakacji, zajęcia

wakacyjne.

Wiedza o Wielkiej Brytanii:
Wymagania z etapu szkolnego i dodatkowo: 
● słynne legendy;
● ciekawostki, zwyczaje, tradycje, święta;
● historia (brytyjscy wynalazcy, ważne bitwy w dziejach Wielkiej Brytanii,

panowanie Henryka VIII, Elżbiety I i Marii I Stuart);
● geografia Wielkiej Brytanii (najdłuższe rzeki, największe jeziora, wyspy,

pasma górskie i najwyższe szczyty).

c) finał - 2. etap:

Gramatyka:
Wymagania z etapu szkolnego oraz 1. etapu finału i dodatkowo: 
● mowa zależna;
● konstrukcje czasownikowe (gerund i infinitive);
● słowotwórstwo.

Słownictwo - grupy tematyczne:
Wymagania z etapu szkolnego oraz 1. etapu finału i dodatkowo: 
● środowisko naturalne i przyroda: pogoda, rośliny, zwierzęta, klęski

żywiołowe, ochrona środowiska;
● praca: zawody i związane z nimi czynności i obowiązki, miejsce pracy, kariera

zawodowa, warunki pracy i zatrudnienia;
● zdrowie: dolegliwości i choroby i ich leczenie, lekarstwa, wizyta u lekarza/w

szpitalu;

Wiedza o Wielkiej Brytanii:
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Wymagania z etapu szkolnego oraz 1 etapu finału i dodatkowo: 

● system polityczny Wielkiej Brytanii i podział władzy
● historia (panowanie Elżbiety II; książe Filip).

Nagrody

10. W olimpiadzie nagrodzeni zostają uczestnicy, nauczyciele zgłaszający oraz dyrektorzy
szkół:

a) etap szkolny:
● dyplomy udziału i podziękowania dla uczestników, nauczycieli i dyrektorów szkół

(rozsyłane drogą elektroniczną);
● karty podarunkowe Empik o wartości 20 zł dla 150 osób zakwalifikowanych do I

etapu finału;
● losowanie trzech kart podarunkowych Empik o wartości 200 zł wśród nauczycieli

zgłaszających szkoły do konkursu.

b) finał - 1. etap:
● dyplomy udziału i podziękowania dla wszystkich uczestników, nauczycieli i

dyrektorów szkół;
● dla wszystkich przechodzących do 2. etapu finału: karta podarunkowa Empik o

wartości 100 zł oraz zniżka w opłacie czesnego do Niepublicznego Liceum
Ogólnokształcącego Regent College w Elblągu (zniżka obejmuje zarówno program
międzynarodowy jak i polski);

● dla nauczycieli zgłaszających uczniów, którzy przechodzą do 2. etapu finału: karta
podarunkowa Empik o wartości 100  za każdego zakwalifikowanego ucznia.

c) finał - 2. etap:
● dyplomy udziału i podziękowania dla wszystkich uczestników, nauczycieli i

dyrektorów szkół;
● dla laureatów:

o za zajęcie pierwszego miejsca: wycieczka do Londynu organizowana
przez Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent College w
Elblągu oraz 50% zniżki na pierwszy rok czesnego w klasie
międzynarodowej w Regent College International Schools,

o za zajęcie drugiego miejsca: tablet oraz 40% zniżki na pierwszy rok
czesnego w klasie międzynarodowej w Regent College International
Schools,

o za zajęcie trzeciego miejsca: tablet oraz 30% zniżki na pierwszy rok
czesnego w klasie międzynarodowej w Regent College International
Schools,

o za najlepszy wynik ucznia klasy 7: wycieczka do Londynu
organizowana przez Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent
College w Elblągu,

● dla nauczycieli zgłaszających:
o dla nauczyciela, którego uczeń zajął pierwsze miejsce: tablet;

● dla szkoły uczestnika, który zajął pierwsze miejsce w olimpiadzie: tablet.
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Dyskwalifikacje i odwołania

11. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji szkoły, w której wyniki jednoznacznie
wskazywać będą na brak samodzielnej pracy uczestników olimpiady i dyskwalifikację
indywidualnego uczestnika, jeśli na którymkolwiek etapie olimpiady jego praca nie będzie
samodzielna. 

12. Reklamacje na etapie szkolnym można składać do 22 marca 2023, na etapie 1. finału do
12 kwietnia 2023, a na 2. etapie finału w dniu tego etapu - po tym terminie materiały
ulegają zniszczeniu.
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