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I. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Organizatorem Akademickiego Konkursu Języka Rosyjskiego, zwanym dalej 

Konkursem, jest Katedra Języków Słowiańskich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 

w Toruniu.  

2. Konkurs organizowany jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu 

województwa kujawsko-pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego. 

3. Informacje o Konkursie, jego przebiegu, terminarzu, wynikach: 

 przekazywane są wyłącznie drogą elektroniczną, 

 podawane są na stronie internetowej Wydziału Humanistycznego UMK:  

https://www.human.umk.pl/student-kierunki-filologia-rosyjska/akademicki-konkurs-

jezyka-rosyjskiego/ 

 oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych 

Facebook: Akademicki Konkurs Języka Rosyjskiego Toruń 

 

II. UCZESTNICY 

1. W konkursie nie mogą wziąć udziału uczniowie, dla których język rosyjski nie jest 

językiem obcym, tzn.: 

 uczniowie, dla których język rosyjski jest językiem ojczystym (język, w którym 

uczestnik dorastał) lub odziedziczonym, tzn. językiem ojczystym rodziców/ 

rodzica/ dziadków pochodzących z terenów  dawnego Związku Radzieckiego; 

 uczniowie, którzy w wieku szkolnym mieszkali na terenie jakiegokolwiek z państw 

powstałych po rozpadzie Związku Radzieckiego dłużej niż 10 miesięcy. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie uczestników 

łamiących Regulamin.   

3. Biorąc udział w konkursie, uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym 

regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia. 

 

III. CELE KONKURSU 

 

1. Celem Konkursu jest rozwijanie zainteresowania językiem i kulturą Rosji. 

2. Wyłanianie najlepszych uczniów, wykazujących szczególne zdolności językowe. 

3. Motywowanie nauczycieli do popularyzacji języka rosyjskiego i pracy z uczniami 

zdolnymi. 

4. Promowanie osiągnięć uczniów i ich nauczycieli. 

5. Podniesienie rangi języka rosyjskiego jako drugiego nowożytnego języka obcego na II 

etapie edukacyjnym. 

https://www.human.umk.pl/student-kierunki-filologia-rosyjska/akademicki-konkurs-jezyka-rosyjskiego/
https://www.human.umk.pl/student-kierunki-filologia-rosyjska/akademicki-konkurs-jezyka-rosyjskiego/


 

IV. PRZEBIEG KONKURSU 

1. Konkurs składa się z dwóch etapów. 

2. Informacja o zakresie  merytorycznym i wymaganiach na kolejnych etapach Konkursu 

będzie dostępna na stronie internetowej. 

3. ETAP I KONKURSU 

 Etap I składa się wyłącznie z części pisemnej, obejmującej test gramatyczno-

ortograficzno-leksykalny z elementami wiedzy realioznawczej. 

 Szkoły otrzymują e-mailem zestaw zawierający test w formie elektronicznej 

(w formacie PDF) do powielenia/wydrukowania w odpowiedniej liczbie 

egzemplarzy. 

 W trakcie trwania konkursu uczniowie nie mogą korzystać z żadnych pomocy 

dydaktycznych. Test rozwiązują samodzielnie w określonym w arkuszu czasie. 

 Nauczyciele odpowiedzialni za przebieg konkursu w szkole zobowiązani są 

do sprawdzenia prac zgodnie z załączonymi kryteriami oceniania oraz przesłania 

ich na adres Koordynatora organizacyjnego Konkursu w terminie określonym  

przez organizatorów. 

 Organizator ma prawo zweryfikowania wyników I etapu. 

 

4. ETAP II KONKURSU 

 Etap II składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. 

 Za przeprowadzenie oraz opracowanie wyników końcowych etapu II 

odpowiedzialna jest Komisja Konkursowa złożona z pracowników UMK  

w Toruniu. Osoby, które nie są członkami Komisji, nie mają możliwości wglądu do 

testów etapu II.  

 Część pisemna składa się z 70 pytań testowych jednokrotnego wyboru, 

dotyczących gramatyki, ortografii i leksyki rosyjskiego (50 pytań) oraz treści  

w ramach obowiązkowej listy materiałów dodatkowych (20 pytań) opublikowanej 

na stronie internetowej Konkursu. 

Czas przeznaczony na wykonanie testu to 45 minut. 

 Część ustna rozpoczyna się po zakończeniu części pisemnej i polega na 

wypowiedzi na jeden z wylosowanych spośród 10 tematów z listy opublikowanej 

na stronie Konkursu. 

 Ostateczny wynik Konkursu jest sumą punktów uzyskanych w obu częściach II 

etapu. 



 Wyniki zostaną ogłoszone podczas uroczystości zakończenia Konkursu w dniu II 

etapu, a następnie przekazane zainteresowanym osobom drogą elektroniczną. 

 Decyzja Komisji Konkursowej o wyborze zwycięzców jest ostateczna  

i nieodwołalna.  

 Koszty przejazdu na etap II Konkursu i pobytu uczestników w Toruniu pokrywają 

uczestnicy lub strona delegująca uczniów. 

 

V. NAGRODY  

1. Wszyscy uczestnicy II etapu otrzymają dyplomy oraz upominki od Wydziału 

Humanistycznego UMK w Toruniu. 

2. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody specjalne. 

3. Nagrody zostaną przekazane w dniu II etapu, po jego zakończeniu i podliczeniu 

punktów. 

 

VI. TERMINARZ 

1. Zgłoszenia uczestników: 30.11.2019 r. 

2. Etap I Konkursu: 9.12.2019 r. 

3. Ogłoszenie wyników I etapu: do 17.01.2020 r. 

4. Etap II Konkursu: 28.03.2020 r. 

5. Ogłoszenie wyników II etapu: 28.03.2020 r. 

Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany terminów poszczególnych etapów 

konkursu. 

VII. 

ZGŁOSZENIE UCZNIÓW DO KONKURSU 

1. Kartę zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie (załącznik 1) oraz oświadczenia uczniów  

(załącznik 2) należy przesłać w formie zeskanowanej na e-mail: rus.torun@gmail.com 

2. Zgłoszenia uczestnika może dokonać wyłącznie nauczyciel lub dyrektor szkoły,  

w której kształci się uczestnik.  

3. O indywidualnych potrzebach uczestników związanych ze stanem zdrowia należy 

poinformować organizatora na etapie zgłoszenia udziału w Konkursie. 

 

VIII. 

INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU 

1. Przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu następuje na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2106/679 z dnia 27 
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kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu 

dyrektywy 95/46/WE (RODO).. Podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz 

niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. 

2.  Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu z 

siedzibą przy ul. Gagarina 11. 

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest organizacja konkursu pod tytułem 

„Akademicki Konkurs Języka Rosyjskiego dla uczniów szkół ponadpodstawowych 

województwa kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego w roku szkolnym 

2019/2020”. 

4. Podane dane osobowe będą przechowywane do dnia ustania możliwości dochodzenia 

roszczeń w związku z organizacją konkursu, ale nie dłużej niż przez rok od daty 

rozdania nagród. 

5. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo 

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych 

osobowych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany. 

6. Uczestnik konkursu ma prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w 

każdym momencie, ale nie ma to wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania lub brak zgody 

na ich przetwarzanie uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie pod tytułem 

„Akademicki Konkurs Języka Rosyjskiego dla uczniów szkół ponadpodstawowych 

województwa kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego w roku szkolnym 

2019/2020”. 

8. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

9. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się: 

Inspektorem Ochrony Danych UMK w Toruniu listownie (UMK w Toruniu, ul. 

Gagarina 11, 87-100 Toruń, z dopiskiem „IOD”) lub elektornicznie (IOD@umk.pl) 

 

IX. KONTAKT 

mailto:IOD@umk.pl


1. Szczegółowych informacji udziela Koordynator organizacyjny Konkursu: dr Anna 

Graszek-Tańska, e-mail: rus.torun@gmail.com 

2. Adres siedziby Organizatora: Katedra Języków Słowiańskich UMK, ul. Fosa 

Staromiejska 3, 87-100 Toruń. 

 

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn 

leżących po stronie zwycięzców Konkursu.  

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody 

w komunikacji z uczestnikami konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od niego. 

3. W trakcie trwania konkursu treść regulaminu konkursu będzie dostępna na stronie 

internetowej Konkursu.  

4. Za merytoryczny i organizacyjny przebieg Konkursu odpowiadają: 

     dr Anna Graszek-Tańska – Koordynator  organizacyjny Konkursu 

dr hab. Piotr Zemszał, prof. UMK – Przewodniczący jury Konkursu 

mgr Irena Matczyńska – Sekretarz naukowy Konkursu 

mgr Kamila Sadowska-Krahl – Sekretarz techniczny Konkursu 
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