
         

                                                                                                                            
 
 

 

                                                                                             

Oleśnica, 08.09.2017 r. 

L.dz. 

REGULAMIN  

Powiatowego Konkursu Stacji Samodzielnej Nauki Języków Angielskiego i Niemieckiego 

z okazji Europejskiego Dnia Języków 

dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

 

Termin: 09.10.2017 r. godz.12.00  

Miejsce: I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy 

 

I. ORGANIZATORZY 
Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy oraz nauczyciele języków obcych z I Liceum 

Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy. 

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. W Konkursie z jednej szkoły/placówki oświatowej mogą brać udział: 

 2 dwuosobowe drużyny – j. angielski 

 2 dwuosobowe drużyny – j. niemiecki. 

2. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych  

powiatu oleśnickiego.   

3. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie  na adres pceik@pceik.pl karty zgłoszeniowej  

do dnia 20.09.2017 r.  

 

III. CELE 

1. Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego i niemieckiego. 

2. Wprowadzenie atrakcyjnych form pracy wspomagających nauczanie języka angielskiego 

i  niemieckiego. 

3. Kształtowanie umiejętności współpracy w zespole. 

4. Rozwijanie zainteresowań językowych poprzez upowszechnienie wiedzy i umiejętności 

dotyczących skutecznego używania języka angielskiego i niemieckiego w codziennych 

sytuacjach w mowie i piśmie; wykorzystanie pozalekcyjnych materiałów. 

5. Inspirowanie uczniów do dalszej nauki języków obcych. 

6. Rozwijanie stałej, efektywnej współpracy międzyszkolnej w celu wzmocnienia procesu 

nauczania języka angielskiego i niemieckiego. 

7. Integracja środowiska nauczycieli języków obcych i propagowanie idei zdrowej 

rywalizacji między szkołami. 

 

IV. ETAP KONKURSU 

1. Etap szkolny (w przypadku większej ilości chętnych nauczyciel przeprowadza eliminacje 

we własnym zakresie). 

2. Etap powiatowy – zgodnie z warunkami uczestnictwa (pkt 1-3)  

 

V. ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU NA ETAPIE POWIATOWYM 

Celem konkursu jest nauka języka niemieckiego i angielskiego na wesoło poprzez kolorowe stacje 

samodzielnej nauki. Uczniowie w określonym czasie 1,5 h odwiedzają  stacje wykonując przygotowane 
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zadania o zróżnicowanym poziomie trudności, będą to m.in. krzyżówki, puzzle, praca z mapą / collage`em,  

odgrywanie scenek, quizy, tłumaczenie zwrotów,  rozpoznawanie i tworzenie symboli krajów Niemiecko  

i Anglojęzycznych.  

Każda dwuosobowa drużyna otrzymuje kartę pracy, na której zbiera punkty za wykonane zadania.  

Po zakończonej rywalizacji komisja konkursowa podsumowuje zgromadzone punkty i wyłania 

zwycięzców. Całość ma charakter konkursowy - osobno w  kategorii szkół gimnazjalnych                                      

i ponadgimnazjalnych oraz osobno w obu językach.  

 

VI. TEMATYKA - język niemiecki dla szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych:  

 realioznawstwo krajów niemieckojęzycznych (landy, stolice, dane geograficzne, różnice  

w leksyce (Niemcy-Austria), sławni Niemcy, Austriacy) 

 święta i uroczystości  

 zjawiska atmosferyczne 

 łamańce językowe 

 synonimy, antonimy, homonimy, falsche Freunde 

 przysłowia 

 idiomy (zwierzęta, części ciała, kolory) 

 znajomość środków językowych (jedzenie, szkoła, hobby, podróżowanie i turystyka, rodzina, 

sport, zakupy i usługi, dom) 

 

VII. TEMATYKA – j angielski  

 realioznawstwo krajów anglojęzycznych (hymny, flagi, symbole, znane osoby i miejsca) 

 reakcje językowe 

 łamańce językowe 

 idiomy (zwierzęta, jedzenie) 

 zadania gramatyczne – czasowniki nieregularne 

 różnice w leksyce (British English – American English) 

 Slang – Informal British Language 

 Jaka to melodia? 

 znani pisarze angielscy i amerykańscy oraz ich dzieła 

 

VIII. Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Pani Marta Richter-Lesicka – konsultant ds. 

języków obcych wg Harmonogramu dyżurów w PCEiK. Harmonogram dostępny jest  

w informatorze PCEiK stronie www.pceik.pl 

IX. OCENA 

            Nad  oceną poprawności wykonania zadań na poszczególnych stacjach czuwać będą opiekunowie 

            stacji (nauczyciele i uczniowie I LO w Oleśnicy).   

 

X. SKŁAD KOMISJI 

W skład komisji oceniającej wykonanie zadań wejdą nauczyciele i uczniowie  I LO w Oleśnicy  

oraz przedstawiciel PCEiK – konsultant ds. edukacji języków obcych pani Marta Richter-Lesicka. 

XI. NAGRODY 

Nagrody za miejsca wg obowiązującej Procedury zostaną wręczone  czerwca 2018 r. o godz. 10.  

w Sali Widowiskowej BiFK podczas Gali  PCEiK 2018  

 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Udział w konkursie każdego uczestnika jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni niniejszego 

regulaminu. 

2. Osoby łamiące zasady określone w niniejszym regulaminie zostaną wykluczone z udziału w wyżej 

wspomnianym konkursie.  

3. Odpłatność w wysokości 10 zł od ucznia obowiązuje w przypadku szkół z miast i gmin powiatu 

oleśnickiego, które nie zawarły porozumienia z PCEiK w sprawie doradztwa metodycznego  



i doskonalenia zawodowego nauczycieli.   

4. W załączniku - Karta zgłoszeniowa. 

5. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie danych osobowych zgodnie z ustawą  

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926              

z późn. zm.) 

 

 


