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XXII Dolnośląski Festiwal Nauki 2019 

Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

Szanowni Państwo! 

 

Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego ma zaszczyt zaprosić uczniów szkół 

średnich (ponadgimnazjalnych) do wzięcia udziału w imprezie organizowanej w ramach XXII 

Dolnośląskiego Festiwalu Nauki 2019, jako część Pasażu Język obcy już nie obcy organizowanego 

przez Uniwersytet Wrocławski. 

 

Pragniemy zaprosić uczniów do udziału w Maratonie Językoznawczym. Jest to konkurs 

prowadzony w języku angielskim. 
 

Poniżej znajdziecie Państwo szczegółowe informacje o konkursie: 

 

Tytuł imprezy:  XVI Maraton językoznawczy 2019 (Linguistic Marathon 2019); 

Prowadzący:  prof. dr hab. Leszek Berezowski, dr hab. prof. UWr Marek Kuźniak, dr Wojciech 

Witkowski, mgr Hanna Kędzierska 

Współprowadzący: dr Paulina Witkowska, doktoranci Instytutu Filologii Angielskiej 

Miejsce:  Wrocław, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Angielskiej, ul. Kuźnicza 

22, sala 207 oraz 208; 

Termin:  24 września 2019, godz.: 10.00-12.30; 

Forma imprezy:  Konkurs; 

Uczestnicy:  Uczniowie szkół średnich (ponadgimnazjalnych); 

Zapisy:  Do 18 września 2019 wyłącznie poprzez adres e-mailowy: 

maraton.ifa@gmail.com, z podaniem imion i nazwisk uczestników, nazwiska 

opiekuna, nazwy szkoły (na dołączonym formularzu). Maksymalna liczba 

uczestników – 150 osób. O przyjęciu do konkursu decyduje kolejność zgłoszeń 

wpływających na wyżej podany adres e-mail. 

Uwagi:  Konkurs w języku angielskim, drużyny 3-osobowe (do 3 drużyn z jednej szkoły) 

 

 

Kontakt: maraton.ifa@gmail.com 
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REGULAMIN MARATONU JĘZYKOZNAWCZEGO 2018 
 

§ 1 

Organizatorzy 
1. Organizatorami XV Maratonu Językoznawczego 2019 są prof. dr hab. Leszek Berezowski, dr 

 hab. prof. UWr Marek Kuźniak, dr Wojciech Witkowski i mgr Hanna Kędzierska. XV Maraton 

 Językoznawczy organizowany jest przez Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytetu 

 Wrocławskiego w ramach XXI Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. 

 

§ 2 

Zgłoszenie udziału i uczestnicy 
1. Do konkursu może przystąpić drużyna składająca się z trójki uczniów szkoły średniej – 

ponadgimnazjalnej.  

 

2. Formularz zgłoszenia uczestników, który przesłany został do szkoły drogą mailową razem z 

zawiadomieniem o Maratonie, należy przesłać od 11 września do 18 września 2019 na adres 

email: maraton.ifa@gmail.com. Drużyna wypełnia wszystkie oznaczone miejsca na 

formularzu zgłoszeniowym. Wypełnienie i przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z 

wyrażeniem zgody na publiczne ogłoszenie wyników (imiona i nazwiska uczniów, nauczycieli, 

adres szkoły, ilość uzyskanych punktów): zamieszczenie ich na stronie internetowej i przesłanie 

uczestnikom w formie wiadomości elektronicznej.  

3. Każde zgłoszenie potwierdzone będzie wiadomością zwrotną, którą organizatorzy zobowiązują 

się przesłać do dnia 18 września 2019. W przypadku nieotrzymania powiadomienia (w terminie 

od 11 września do 18 września), nauczyciel drużyny proszony jest o kontakt z organizatorami 

do 19 września na adres mailowy Maratonu. Po tym terminie nie będzie możliwości zgłoszenia 

braku potwierdzenia rejestracji, co jednocześnie oznacza brak możliwości uczestnictwa grupy w 

konkursie. 

4. Wyniki ogłoszone zostaną nie później niż 28 września 2019. 

 

§ 3 

Zadania i przebieg Maratonu Językoznawczego 2019 
5. Autorami zadań są pracownicy i doktoranci Zakładu Językoznawstwa Angielskiego Instytutu 

Filologii Angielskiej. 

6. Zadania charakteryzują się różnym stopniem trudności. O tematyce zadań decyduje komisja i 

mogą one różnić się od zadań przygotowawczych, którymi są ćwiczenia z poprzednich edycji 

Maratonu Językoznawczego. 

7. Maraton Językoznawczy 2019 składa się z 5 zadań. Za każde zadanie uzyskuje się punkty, które 

po zakończeniu są sumowane i na tej podstawie ustalana jest ostateczna kolejność drużyn. 

8. Na rozwiązanie wszystkich zadań każda drużyna ma 150 minut łącznie. 

9. Na początku Maratonu każda drużyna otrzymuje zadanie 1, po jego oddaniu otrzymuje zadanie 

2 itd. Nie można wrócić do uprzednio oddanych komisji zadań, nie można również otrzymać 

zadania n+1 nie mając oddanego zadania n. 

10. Na Maraton Językoznawczy 2019 należy przybyć około 20 minut przed rozpoczęciem, aby 

zdążyć, zarejestrować drużynę. Po rozpoczęciu Maratonu wejście na salę nie jest możliwe. 

11. Drużyny pracują samodzielnie w wyznaczonych przez komisję miejscach. 

12. Wszyscy uczestnicy wyłączają telefony komórkowe przed wejściem na sale, w których odbywa 

się Maraton Językoznawczy 2019. Korzystanie z telefonów komórkowych, elektronicznych 
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translatorów, słowników, książek czy porozumiewanie się z członkami innych grup w czasie 

trwania Maratonu jest zabronione. Jakiekolwiek odstępstwo od powyższego skutkuje 

dyskwalifikacją drużyny. 

13. Podczas rozwiązywania zadań członkowie drużyn używają tylko długopisów lub piór w kolorze 

niebieskim, lub czarnym. 

14. Jedzenie oraz korzystanie z toalety podczas trwania Maratonu jest niedozwolone. Uczestnik 

może mieć ze sobą napój. 

15. Drużyna, która otrzyma największą liczbę punktów, wygrywa. 

 

§ 4 

Sprawdzanie zadań, wyniki i nagrody 
16. Wszystkie zadania sprawdzone zostaną przez specjalistów językoznawców. Każde zadanie 

sprawdzone zostanie podwójnie przez dwóch niezależnych sprawdzających. W przypadku 

wątpliwości zadanie zostanie sprawdzone przez trzecią osobę lub komisyjnie. 

17. 10 pierwszych drużyn uzyska dodatkowe punkty za szybkość rozwiązana zadań. Pierwsza 

drużyna uzyska 5 punktów, druga 4,5, trzecia 4 itd. 

18. Wyniki ogłoszone zostaną nie później niż 28 września 2019. Wszyscy uczestnicy zostaną o nich 

poinformowani drogą elektroniczną na adres szkoły.  

19. Drużyna, która otrzyma największą liczbę punktów, wygrywa. 

 

§ 5 

Inne 
20. Wszyscy zainteresowani nauczyciele-opiekunowie mogą otrzymać potwierdzenie udziału grupy 

w imprezie. Potwierdzenie będzie można odebrać osobiście w czasie trwania Maratonu. 

Organizatorzy nie będą wysyłać potwierdzeń pocztą. Chęć otrzymania potwierdzenia dla 

nauczycieli-opiekunów należy zgłosić na formularzu zgłoszeniowym. 

21. Wszystkie delegacje należy przekazać osobie rejestrującej drużynę. Delegacje z pieczęcią 

Instytutu Filologii Angielskiej będzie można odebrać osobiście w czasie trwania Maratonu. 

Organizatorzy nie będą wysyłać delegacji pocztą. 


