Języki Literatury
Konkurs organizowany przez Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa
oraz firmę AutoID Polska S.A
Regulamin
1. W konkursie „Języki Literatury” mogą wziąć udział uczniowie gimnazjów
i ponadgimnazjalnych szkół średnich w wieku 13-18 lat.
2. Konkurs organizowany jest przez Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa oraz firmę
AutoID Polska S.A. dystrybutora programu ABBYY FineReader oraz słowników
ABBYY Lingvo. Zadanie konkursowe polega na rozwiązaniu testu wiedzy ogólnej
oraz odpowiedzi na jedno pytanie opisowe.
3. Poprawne odpowiedzi na pytania należy przesłać na adres portal@interklasa.pl w
temacie maila wpisując „Języki Literatury” do 15 stycznia 2010 r.
4. W e-mailu zatytułowanym „Języki Literatury”, oprócz odpowiedzi na pytania
konkursowe, powinny znaleźć się pełne dane uczestnika konkursu (imię, nazwisko,
wiek, adres zamieszkania, nazwa i adres szkoły) oraz zgoda na przetwarzanie jego
danych osobowych („Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
przez Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa”). Uczestnicy niepełnoletni, którzy nie
mogą samodzielnie wyrazić zgody na przetwarzanie danych osobowych, muszą
otrzymać zgodę rodzica lub opiekuna i potwierdzić w mailu, iż taką zgodę otrzymali,
podając również adres mailowy rodzica/ opiekuna prawnego („Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych przez Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa.
Moja zgoda potwierdzona została przez moich rodziców/ opiekunów prawnych.”). Do
maila należy załączyć plik z wypełnioną kartą odpowiedzi.
5. Odpowiedź na pytanie opisowe nie może przekraczać 600 znaków (łącznie ze
spacjami).
6. Komisja konkursowa wybierze w terminie do 30 stycznia 2010 roku trzech
zwycięzców, którzy nagrodzeni zostaną programami ABBYY FineReader 9.0 Home
Edition, słownikami ABBYY Lingvo x3 na PC oraz interkl@sowymi podkładkami pod
myszy.
7. Każdy uczestnik może przesłać jedną pracę konkursową.
8. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 stycznia 2010 roku. Wyniki opublikowane
zostaną na łamach portalu www.interklasa.pl do dnia 3 lutego 2010 roku.
9. Decyzja Jury jest ostateczna i nie ma możliwości odwołania.

TEST KONKURSOWY
W jakim języku, w oryginale, zostały napisane wymienione poniżej dzieła literackie:
1. „Mistrz i Małgorzata”
A. angielski
B. rosyjski
C. włoski
2. „Miasto ślepców”
A. hiszpański
B. kataloński
C. portugalski
3. „Ferdydurke”
A. niderlandzki
B. francuski
C. polski
4. „Cierpienia młodego Wertera”
A. niemiecki
B. francuski
C. rosyjski
5. „Chata wuja Toma”
A. syngaleski
B. francuski
C. angielski
6. „Wilk stepowy”
A. chiński
B. rosyjski
C. niemiecki

7. „Buszujący w zbożu”
A. angielski
B. norweski
C. fiński
8. „W 80 dni dookoła świata”
A. angielski
B. duński
C. francuski
9. „Solaris”
A. angielski
B. polski
C. węgierski
10. „Cesarz”
A. ukraiński
B. japoński
C. polski
11. „Proces”
A. czeski
B. łacina
C. niemiecki
12. „Przypadki Robinsona Crusoe”
A. francuski
B. hiszpański
C. angielski

13. „Władca much”
A. angielski
B. francuski
C. rosyjski
14. „Sto lat samotności”
A. portugalski
B. hiszpański
C. grecki
15. „Los utracony”
A. angielski
B. rosyjski
C. węgierski
16. „Cień wiatru”
A. rumuński
B. bułgarski
C. hiszpański
17. „Imię róży”
A. francuski
B. włoski
C. hiszpański
18. „Dzieci z Bullerbyn”
A. szwedzki
B. fiński
C. duński

19. „Czekając na Godota”
A. angielski
B. francuski
C. irlandzki

20. Jakiego języka obcego chciałbyś się nauczyć? A może uczysz się już tego
języka? Opisz, dlaczego wybrałeś lub wybrałbyś ten właśnie język? Opis nie
może przekraczać 600 znaków (łącznie ze spacjami).

