
REGULAMIN  

I WOJEWÓDZKIEGO TURNIEJU 

IDIOMÓW ANGIELSKICH I NIEMIECKICH 

POD PATRONATEM KURATORIUM OŚWIATY W SZCZECINIE 

 

  

I ORGANIZATOR KONKURSU  

Organizatorem konkursu jest:  

XVI Liceum Ogólnokształcące w 

Szczecinie  ul. Dunikowskiego 1 70-123 

Szczecin  

Tel.: 91 482 19 06  

  

II ADRESACI KONKURSU  

Konkurs skierowany jest do uczniów klas III gimnazjów oraz VII i VIII klas szkół 

podstawowych  Szczecina  oraz  województwa  zachodniopomorskiego 

zainteresowanych rozwijaniem swojej znajomości języków obcych.  
  

III CELE KONKURSU  

Konkurs zakłada realizację następujących celów:  

1. Propagowanie i rozbudzanie zainteresowania językami obcymi (promocja 

języków obcych).  

2. Poszerzanie kompetencji językowych wybiegających ponad podstawę 

programową poprzez wzbogacenie słownictwa o wyrażenia idiomatyczne w 

języku angielskim i niemieckim.  

3. Motywowanie uczniów do wzbogacania wiedzy językowej oraz wdrażanie ich do 

samodzielnej pracy.  

4. Poprzez udział w konkursie stworzenie uczestnikom możliwości sprawdzenia 

swojej wiedzy i umiejętności językowych.  

5. Zachęcanie nauczycieli do podejmowania różnorodnych działań w zakresie 

pracy z uczniem zdolnym i zmotywowanym do nauki języków obcych.  

6. Stworzenie płaszczyzny do pozytywnej rywalizacji.  

  

IV TERMIN KONKURSU   

Konkurs odbędzie się 19 lutego 2019 r. (wtorek) o godzinie 12.00.  

  

V ZASADY KONKURSU  

 Zakres materiału, na podstawie którego utworzone zostaną zadania 

konkursowe, podany jest w załączniku nr 3.  

 Każdą szkołę reprezentować mogą maksymalnie 3 drużyny 3-osobowe.  

 Konkurs przewiduje dwa etapy:  

I etap: uczniowie przez 45 minut rozwiązują indywidualnie zadania (otwarte 

i zamknięte) w formie pisemnego testu z języka angielskiego i niemieckiego. Każdy 

uczeń pracuje na poczet swojej drużyny - do drugiego etapu przechodzi 5 drużyn z 



największą ilością punktów uzyskanych indywidualnie. Przykładowe typy zadań: 

test wyboru, uzupełnianie luk, tłumaczenie, dobieranie, podpisanie obrazka.   

II etap: 5 drużyn 3-osobowych wykonuje zadania na tabletach z 

wykorzystaniem platformy Kahoot! Drużyny zmierzą się z 20 pytaniami 

sprawdzającymi znajomość idiomów angielskich i niemieckich.  

 Czas trwania konkursu przewidziany jest na ok. 2 godziny.  

  

 W skład komisji konkursowej wchodzą nauczyciele języka angielskiego i 

niemieckiego XVI Liceum Ogólnokształcącego. Komisja dokona oceny 

punktowej wszystkich uczestników indywidualnie oraz drużynowo, co decyduje 

o przejściu do II etapu.  

 

 Zakończenie konkursu z ogłoszeniem wyników planowane jest na godzinę ok.  

14.00.   

  

VI ZGŁOSZENIA  

Zgłoszenia w formie załączonego formularza prosimy składać osobiście lub 

przesłać do dnia 25.01.2019 r. na:  

 adres e-mail koordynatora z języka niemieckiego: jedrzejewskaedyta@wp.pl  

(Edyta Jędrzejewska – nauczycielka języka niemieckiego),   

 adres e-mail koordynatora z języka angielskiego: domisyl@interia.pl (Sylwia  

Kazimierczak – nauczycielka języka angielskiego),  

 fax szkoły: 91 482 62 99,  

 adres e-mail szkoły: lo16@miasto.szczecin.pl.  

  

VII NAGRODY   

W konkursie przewidziane są dyplomy dla wszystkich uczestników konkursu i ich 

nauczycieli oraz nagrody rzeczowe za zajęcie pierwszych trzech miejsc (w sumie 

dla 9 osób).  

  

VIII UWAGI KOŃCOWE  

• Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w przypadku 

niewystarczającej liczby uczestników. Informacje o ewentualnych zmianach 

zostaną przekazane odpowiednio wcześniej.  

• Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych oraz zamieszczenie zdjęć uczestników na stronie 

internetowej  XVI Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie, stronie facebooka 

szkoły, stronie portalu edukacyjnego, w ramach niezbędnych organizatorom 

konkursu.  

• Wszelkie wątpliwości i pytania dotyczące organizacji konkursu prosimy 

kierować drogą elektroniczną na adres koordynatorów.  

  

IX KOORDYNATORZY KONKURSU  

Edyta Jędrzejewska – nauczycielka języka niemieckiego,  mail: 

jedrzejewskaedyta@wp.pl  



Sylwia Kazimierczak – nauczycielka języka angielskiego mail: 

domisyl@interia.pl  

  

 

  


