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Regulamin  

II Powiatowego Konkursu Językowego 

„ Let’s play together… would you like to join us?” 
 

Miejsce konkursu – Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy 

20 lutego 2018 r. 

a. szkoły podstawowe kl. VII i klasy gimnazjalne kl. II i III– godz. 9.00 

b. szkoły ponadgimnazjalne – godz. 11.30 

 

 

ORGANIZATORZY: 
Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy we współpracy z Panią Eleonorą Marmajewską -

Basińską i Panią Katarzyną Przybycień - nauczycielkami  II Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Jana 

Twardowskiego w Oleśnicy oraz z Panią Anetą Gugulską ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Oleśnicy. 

 

 

 

I. CELE KONKURSU:  

 

1. Umożliwienie uczniom sprawdzenia znajomości języka angielskiego w sytuacjach  życia 

codziennego, osadzonych w realiach krajów anglojęzycznego obszaru językowego oraz 

wykorzystania umiejętności językowych do ułożenia krótkiej historyjki w języku angielskim. 

2. Umiejętność rozumienia informacji przekazywanych w języku angielskim oraz ustnego 

formułowania, zdobywania, udzielania informacji, literowania słów oraz odgadywania 

brzmienia słów przedstawianych przez drugą osobę z określonego zespołu. 

3. Sprawność komunikacyjna wypowiedzi- wymowa dźwięków i akcentowania. 

4. Jednym z elementów Konkursu jest dostęp i wykorzystanie przez organizatorów 

oraz uczestników zmagań nowoczesnych form komunikacji (program Skype, internet).  

 

 

II. REGULAMIN KONKURSU: 
 

Konkurs składa się wyłącznie z etapu powiatowego. Każda szkoła: SP kl. VII i gimnazjum łącznie oraz 

szkoła ponadgimnazjalna ma prawo zgłosić dwie dwuosobowe drużyny, które wezmą udział w trzech 

częściach Konkursu, sprawdzających poniższe umiejętność: 

 

1. Uzyskiwania i rozumienia informacji przekazywanych ustnie (rozmowa telefoniczna  

z limitem czasu z wykorzystaniem programu Skype w oparciu o określony scenariusz, imitująca rozmowę 

telefoniczną w języku angielskim). 

 

2. Uzyskiwania i rozumienia informacji przekazywanych ustnie przez uczestników konkursu:  

POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI I KULTURY 

56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 56 
 

Sekretariat tel.: 071-314-01-72; Internet: www.pceik.pl; 

E-mail: sekretariat@pceik.pl 

http://www.pceik.pl/


 opis słowa przedstawionego na wylosowanej przez uczestników karcie, umożliwiający drugiej 

osobie z zespołu odgadnięcie jego brzmienia – gra „Beat About the Bush” (np.  należy opisać 

wyraz Tea drugiej osobie z limitem czasu, jednak nie wolno użyć słów-tea, drink, breakfast, 

cup), 

 literowanie wylosowanych przez uczestników wyrazów drugiej osobie z zespołu umożliwiający 

bezbłędne zapisanie słowa przez kolegę/koleżankę z zespołu,  

 prawidłowe odczytanie przez dwóch/dwoje uczestników zespołu wylosowanych łamańców 

językowych, 

 - BrainBox- wyzwanie dla naszego mózgu- ile potrafisz zapamiętać w krótkim czasie- odpowiedzi 

na pytania po zapamiętaniu szczegółów obrazka. 

 

3. Stworzenia krótkiej historyjki/opowiadania z wykorzystaniem wylosowanych przez zespół kostek 

– Story Cubes z limitem czasu  oraz przekazanie zgodnie z poleceniem odpowiedniej informacji w 

języku angielskim (np. Proszę dowiedzieć się o godzinę przyjazdu na miejsce przeznaczenia 

pociągu, którym jedziesz. Proszę uzyskać informację na temat usytuowania najbliższej stacji 

metra…) 

 

III. Terminy w roku szkolnym 2017/2018: 
1. Konkurs odbędzie się 20 lutego 2018 r. w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury  

w Oleśnicy: 

a. szkoły podstawowe kl. VII i klasy II i III gimnazjalne – godz. 09.00 

b. szkoły ponadgimnazjalne – godz. 11.30 

2. Termin przyjmowania zgłoszeń dla obu typów szkół mija z dniem 22 stycznia 2018 r. 

3. Zgłoszenia przyjmujemy na kartach zgłoszeniowych, stanowiących załącznik nr 3 do niniejszego 

regulaminu. 

 

IV. Komisja konkursowa, powołana przez Dyrektora będzie oceniać uczniów według 

następujących kryteriów, 

1. Uzyskiwania i rozumienia informacji przekazywanych ustnie 

 Przekazanie / uzyskanie informacji – 0-3 pkt. (ilość informacji do przekazania/uzyskania może  

się różnić w zależności od zadania i będzie określana każdorazowo przez organizatora; 

 Umiejętności językowe 0-2 pkt.  

- 2 pkt. – dobry poziom znajomości słownictwa i struktur językowych, nieliczne błędy 

językowe, wypowiedź płynna, poprawna wymowa i intonacja, 

- 1 pkt. – zadawalający poziom znajomości słownictwa i struktur językowych, nieliczne 

błędy językowe, zakłócenia w płynności wypowiedzi, błędy w wymowie i intonacji,  

- 0 pkt. – bardzo ograniczona znajomość słownictwa i struktur językowych, bardzo liczne 

błędy leksykalne i gramatyczne, brak płynności wypowiedzi, liczne błędy w wymowie  

i intonacji, wypowiedź niekomunikatywna.   

 Umiejętności językowe przy opisie wylosowanych słów – 4 min. na odgadnięcie 

wyrazu/wyrazów-  ilość słów uzależniona od szybkości odgadywania słów - 0-2 pkt.  

- 2 pkt. – dobry poziom znajomości słownictwa i struktur językowych, nieliczne błędy 

językowe, wypowiedź płynna, poprawna wymowa, ilość opisanych słów min. 8/10 

- 1 pkt. – zadawalający poziom znajomości słownictwa i struktur językowych, nieliczne 

błędy językowe, zakłócenia w płynności wypowiedzi, błędy w wymowie, ilość opisanych 

słów min. 6 

- 0 pkt. – bardzo ograniczona znajomość słownictwa i struktur językowych, bardzo liczne 

błędy leksykalne i gramatyczne, brak płynności wypowiedzi, liczne błędy w wymowie, 

wypowiedź niekomunikatywna, ilość opisanych słów poniżej 6 

 Umiejętności językowe przy literowaniu wylosowanych wyrazów – 0-3 pkt. 

- 3 pkt.- bezbłędne przeliterowanie i zapisanie wymaganej ilości słów   

- 2 pkt-  2 błędy w literowaniu lub zapisaniu wymaganej ilości słów 

- 1 pkt. – 3-4 błędy w literowaniu lub zapisie wymaganej w zadaniu ilości słów 

- 0 pkt- powyżej 4 błędów w literowaniu lub zapisie wymaganej w zadaniu ilości słów 



 Umiejętności językowe przy wymowie wylosowanych łamańców językowych – 0-2 pkt.  

- 2 pkt.-  brak błędów w wymowie lub błędy w wymowie nie zakłócają komunikacji  

- 1 pkt. – błędy w wymowie czasami zakłócają komunikację 

- 0 pkt. – błędy w wymowie często zakłócają komunikację lub uniemożliwiają zrozumienie 

komunikatu, brak wypowiedzi lub wypowiedź całkowicie niekomunikatyna  

 Umiejętności językowe przy opisie wylosowanych słów  

       – 4 min. na odgadnięcie wyrazu/wyrazów-  ilość słów uzależniona od szybkości odgadywania 

           słów - 0-2 pkt. + bonus 2 pkt. za największą ilość słów odgadniętych podczas  

           tegorocznych eliminacji 

 

2.  Stworzenia krótkiej historyjki/opowiadania oraz komunikacja językowa w rolach   

i sytuacjach z życia codziennego 

 Sformułowanie wypowiedzi zgodnie ze wskazówkami – 0-2 pkt.   

- 2 pkt. – dobry poziom znajomości słownictwa i struktur językowych, nieliczne błędy 

językowe, wypowiedź płynna, poprawna wymowa i intonacja, 

- 1 pkt. – zadawalający poziom znajomości słownictwa i struktur językowych, nieliczne 

błędy językowe, zakłócenia w płynności wypowiedzi, błędy w wymowie i intonacji  

- 0 pkt. – bardzo ograniczona znajomość słownictwa i struktur językowych, bardzo liczne 

błędy leksykalne i gramatyczne, brak płynności wypowiedzi, liczne błędy w wymowie  

i intonacji, wypowiedź niekomunikatywna   

 Umiejętność przekazania odpowiedniej informacji w języku angielskim 0-2 pkt.  

- 2 pkt. – szeroki zakres struktur leksykalno-gramatycznych, wypowiedź nie zawiera 

struktur o wysokim stopniu pospolitości, brak błędów wymowie, w wypowiedzi nie 

występują pauzy lub występują pauzy, które czasem są nienaturalne, jednak nie zakłócają 

odbioru komunikatu 

- 1 pkt. – zadawalający zakres struktur leksykalno-gramatycznych, wypowiedź zawiera 

struktury o wysokim stopniu pospolitości, nieliczne błędy wymowie, w wypowiedzi 

występują pauzy, które czasem są nienaturalne, jednak nie zakłócają odbioru komunikatu 

- 0 pkt- brak wypowiedzi lub wypowiedź całkowicie niekomunikatywna, zespół nie jest  

w stanie przekazać odpowiedniej informacji, błędy w wymowie zakłócają komunikację  

lub uniemożliwiają zrozumienie komunikatu, pauzy w wypowiedzi występują bardzo 

często. 

Po rozwiązaniu zadań ze wszystkich trzech części Konkursu  Komisja Konkursowa podsumuje 

punkty uczestników i wyłoni zwycięzcę – zespół z najwyższą liczbą punktów, obejmujących 

wszystkie części Konkursu.  

 

V. 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  

 

VI. NAGRODY 

Nagrody za miejsca wg obowiązującej Procedury zostaną wręczone 7 czerwca 2018 r.  

o godz. 10.00 w Sali Widowiskowej BiFK podczas Gali  PCEiK 2018  

 

VII. 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.) 

http://www.pceik.pl/

