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REGULAMIN  

Powiatowego Konkursu Stacji Samodzielnej Nauki Języków Angielskiego i Niemieckiego 

z okazji Europejskiego Dnia Języków 

dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

 

Termin: 17.10.2016 r. godz.10.00  

Aula w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy, ul. Wojska Polskiego 67/69 

 

I. ORGANIZATOR 
Inicjatorem i współorganizatorem Konkursu są nauczyciele języków obcych w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy pod patronatem Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury  

w Oleśnicy 

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA 

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

 1 dwuosobowa drużyna – j. angielski 

 1 dwuosobowa drużyna – j. niemiecki. 

2. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie każdej gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej szkoły  

z powiatu oleśnickiego.   

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

do dnia 03.10.2016 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)  
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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 

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, sąsiedzi) 

 części ciała 

  święta i uroczystości  

 zjawiska atmosferyczne 

 zespoły muzyczne i piosenkarze 

 jedzenie 

 szkoła 

 czas wolny 

 technika 

 podróżowanie i turystyka 

 rodzina 

 sport 

 zakupy i usługi 

 dom 

 idiomy: kolory, zwierzęta 

 zabytki w krajach DACH 

 znane firmy i ich produkty 

 muzyka- piosenka+ wykonawca 

 znane bajki 

 

VII. TEMATYKA – j angielski  

a) Szkoły gimnazjalne 

gramatyka: 

 talk, speak, tell, say – różnice w znaczeniu, czasowniki złożone, 

 rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, 

leksyka: 

 różnice pomiędzy British i American English, 

 słownictwo, idiomy i wyrażenia idiomatyczne związane z ubraniami, 

funkcje językowe: 

 podróżowanie i turystyka ( środki transportu, zakwaterowanie, wycieczki, opisywanie drogi itp., 

Robienie rezerwacji w hotelu/ muzeum.../ na lotnisku/ dworcu..) 

 kultura Wielkiej Brytanii: 

 muzycy urodzeni w XX wieku 

 

b) Szkoły ponadgimnazjalne 

 gramatyka: 



 okresy warunkowe 

 watch, see, look- różnice w znaczeniu,  

 czasowniki złożone 

leksyka: 

 słownictwo, idiomy i wyrażenia idiomatyczne związane z charakterem i osobowością 

funkcje językowe: 

 uzyskiwanie i udzielanie informacji na temat dolegliwości, formułowanie diagnozy,  

 udzielanie porad rady i ostrzeżenia 

kultura Wielkiej Brytanii: 

 osobowości telewizyjne, 

 

VIII. OCENA 

            Nad  oceną poprawności wykonania zadań na poszczególnych stacjach czuwać będą opiekunowie 

            stacji (nauczyciele i uczniowie ZSP w Oleśnicy).   

 

IX. SKŁAD KOMISJI 

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

oraz przedstawiciel PCEiK – konsultant ds. edukacji języka niemieckiego, pani Ewa Mider-

Piątkowska oraz konsultant ds. języka angielskiego pani Marta Richter-Lesicka. 

X. NAGRODY 

Nagrody za miejsca wg obowiązującej Procedury zostaną wręczone 8 czerwca 2017 r. o godz. 10.  

w Sali Widowiskowej BiFK podczas Gali  PCEiK 2017  

 

XI. 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 8 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.   

 

  

 

 

 

   


