
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

REGULAMIN 

II WOJEWÓDZKIEGO TURNIEJU 

     IDIOMÓW ANGIELSKICH I NIEMIECKICH 

pod Honorowym Patronatem Zachodniopomorskiego 

Kuratora Oświaty w Szczecinie 

 

 

 

I ORGANIZATOR KONKURSU 

XVI Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie  

ul. Dunikowskiego 1 

70-123 Szczecin 

Tel.: 91 482 19 06 

II ADRESACI KONKURSU 

Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów siódmych i ósmych 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 11 marca 2020 r. (środa) o godzinie 11.00. 

V ZASADY KONKURSU 

 Zakres materiału, na podstawie którego utworzone zostaną zadania konkursowe, podany 

jest w załączniku nr 3. 

 Każdą szkołę reprezentować mogą maksymalnie 2 drużyny 2-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, a do drugiego etapu przechodzi 5 drużyn z największą ilością punktów 

uzyskanych indywidualnie. Typy zadań: test wyboru, uzupełnianie luk, tłumaczenie, 

dobieranie, podpisywanie obrazków.  

II etap: 5 drużyn 2-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. 2,5 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 13.30.  

VI ZGŁOSZENIA ORAZ KOORDYNATORZY KONKURSU 

Zgłoszenia w formie załączonego formularza prosimy składać osobiście lub przesłać do dnia 

06.03.2020 r. na: 

 adres mailowy koordynatora z języka angielskiego: domisyl@interia.pl (Sylwia 

Kazimierczak – nauczycielka języka angielskiego) lub 

 adres mailowy koordynatora z języka niemieckiego: jedrzejewskaedyta@wp.pl (Edyta 

Jędrzejewska – nauczycielka języka niemieckiego). 

Po wysłaniu zgłoszenia udziału w konkursie, koordynator konkursu jest zobowiązany do 

przesłania nauczycielowi-opiekunowi potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia danej szkoły (w 

ciągu 2 dni). W przypadku nie otrzymania takiego potwierdzenia, prosimy o niezwłoczny 

kontakt. 

VII NAGRODY  

W konkursie przewidziane są dyplomy dla wszystkich uczestników konkursu i ich nauczycieli 

oraz nagrody rzeczowe za zajęcie pierwszych trzech miejsc (dla 6 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. Jednak w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszonych 

uczestników, decyduje kolejność zgłoszeń. 

 Wszelkie wątpliwości i pytania dotyczące organizacji konkursu prosimy kierować drogą 

elektroniczną na adres koordynatorów. 

IX ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik nr 1 – Harmonogram konkursu 

Załącznik nr 2 – Formularz zgłoszeniowy  

Załącznik nr 3 – Lista idiomów angielskich i niemieckich 

Załącznik 4 – Zgoda rodziców / prawnych opiekunów (oświadczenie) 

mailto:domisyl@interia.pl
mailto:jedrzejewskaedyta@wp.pl


 

 

Zał. nr 1 

 

HARMONOGRAM KONKURSU 

 

1. 11:00 – powitanie uczestników konkursu z ich nauczycielami - opiekunami 

przez dyrektora szkoły 

2. 11:15 – 12:00 – I etap konkursu – indywidualne rozwiązywanie testu 

pisemnego trwającego 45 minut 

3. 12:00 – 12:45 – przerwa (sprawdzanie testów przez organizatorów), 

oprowadzenie po szkole, poczęstunek 

4. 12:45 – ogłoszenie wyników I etapu konkursu, rozdanie podziękowań dla 

nauczycieli oraz dyplomów uczestnikom, którzy nie zakwalifikowali się do II etapu 

konkursu 

5. 13:00 – 13:30 – II etap konkursu z udziałem 5 drużyn 2-osobowych z 

wykorzystaniem platformy Kahoot! 

6. 13:30 – ogłoszenie wyników, rozdanie nagród i dyplomów dla zwycięskich 

drużyn, pożegnanie uczestników 

 



 

 

Zał. nr 2 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA 

II WOJEWÓDZKI TURNIEJ IDIOMÓW  

ANGIELSKICH I NIEMIECKICH 

 

NAZWA SZKOŁY 
 

 

ADRES SZKOŁY 
 

 

TELEFON 
 

 

E-MAIL 
 

 

 

DANE KONTAKTOWE 

NAUCZYCIELA –

OPIEKUNA (IMIĘ I 

NAZWISKO,  E-MAIL, 

NUMER TELEFONU) 

 

 

 

 

DATA ZGŁOSZENIA 

 

 

IMIONA I NAZWISKA 

UCZNIÓW / KLASA 

 

I DRUŻYNA 

1. 

 

2. 

 

II DRUŻYNA 

1. 

 

2. 

 

 



Zał. nr 3 

ENGLISH IDIOMS 

 

1 A black sheep in the family – czarna owca w rodzinie 

2 They get on like a house on fire – przypaść sobie do serca 

3 I am up to my eyes at work – jestem po uszy w pracy  

4 It costs me an arm and a leg – kosztować majątek 

5 Curiosity killed the cat – ciekawość to pierwszy stopień do piekła  

6 He laughed his head off – uśmiać się jak dziecko 

7 there are plenty of fish in the sea – świat nie kończy się na 

8 He wouldn’t say a boo to a goose – ktoś nawet muchy by nie skrzywdził 

9 keep a straight face – zachowywać powagę 

10 A tip of the iceberg – czubek góry lodowej 

11 Let the cat out of the bag – wygadać się 

12 With your hands down – z palcem w nosie 

13 A flash in the pan - słomiany zapał 

14 Once in a blue moon – bardzo rzadko 

15 Sit on the fence – być niezdecydowanym 

16 Kill two birds with one stone – upiec dwie pieczenie na jednym ogniu 

17 Hit the nail on the head – trafić w sedno 

18 Have a lot on one’s plate – mieć dużo na głowie 

19 Blessing in disguise – szczęście w nieszczęściu 

20 Give somebody the cold shoulder – traktować kogoś ozięble 

21 Ants in one’s pants – nie móc usiedzieć w jednym miejscu 

22 Mutton dressed as lamb – z tyłu liceum z przodu muzeum 

23 Bring home the bacon – zarabiać na chleb 

24 As different as chalk and cheese – krańcowo różny, jak niebo i ziemia 

25 eat humble pie – przyznać się do błędu 

26 Wipe the floor with somebody – pokonać kogoś bez trudu 

27 Dead as a doornail – zupełnie martwy, zimny trup (o osobie), całkowicie popsuty 

(o przedmiocie) 

28 Be all fingers and thumbs – mieć dwie lewe ręce 

29 Between the devil and the deep blue sea – między młotem a kowadłem 

30 Make or break – wóz albo przewóz 

https://pl.bab.la/slownik/angielski-polski/there-are-plenty-of-fish-in-the-sea#translationsdetails1
https://www.ang.pl/slownictwo/idiomy/227
https://www.ang.pl/slownictwo/idiomy/258


DEUTSCHE IDIOME 

TIERE 

1 zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen – upiec dwie pieczenie przy jednym ogniu 

2 Schlange stehen – stać w kolejce 

3 einen Bock schießen – zrobić duży błąd / strzelić byka 

4 aus einer Mücke einen Elefanten machen – robić z igły widły 

5 gesund sein wie ein Fisch im Wasser – być zdrowym jak ryba 

 

KÖRPERTEILE 

6 jemanden auf Händen tragen – nosić kogoś na rękach 

7 das Gesicht wahren – zachować twarz 

8 keinen Finger rühren – nie kiwnąć palcem 

9 sich etwas zu Herzen nehmen – brać sobie coś do serca 

10 jemandem ein Dorn im Auge sein – być komuś cierniem / solą w oku 

11 wie ein Faust aufs Auge passen – pasować jak świni siodło / jak pięść do oka 

12 jemandem ein Bein stellen – podstawić komuś nogę 

13 ein langes Gesicht machen – robić kwaśną minę 

14 in guten Händen sein – być w dobrych rękach 

15 den Kopf verlieren – stracić głowę 

16 sich den Kopf zerbrechen – łamać sobie głowę 

17 ein Auge zudrücken – przymknąć na coś oko 

 

HAUS / HAUSHALT / KLEIDUNG 

18 den Teufel an die Wand malen – wywoływać wilka z lasu 

19 ganz aus dem Häuschen sein – szaleć ze szczęścia 

20 etwas unter den Teppich kehren – zataić coś / zamiatać coś pod dywan 

21 in seinen vier Wänden – w swoich czterech ścianach 

22 Öl ins Feuer gießen – dolewać oliwy do ognia 

 

ANDERE 

23 Luftschlösser bauen  - budować zamki na lodzie 

24 eine harte Nuss zu knacken haben – mieć twardy orzech do zgryzienia 

25 aus der Luft gegriffen - wyssane  z palca 

26 mehr Glück als Verstand haben – mieć więcej szczęścia niż rozumu 

27 in einer anderen Welt sein – być w innym świecie  

28 auf zwei Hochzeiten tanzen – łapać dwie sroki za ogon 

29 eine lange Leitung haben - mieć spóźniony refleks 

30 ein Tropfen auf den heißen Stein – kropla w morzu 



Zał. nr 4 

 

Zgoda rodziców / prawnych opiekunów dziecka  

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w II Wojewódzkim 

Turnieju Idiomów Angielskich i Niemieckich organizowanym przez XVI Liceum 

Ogólnokształcące w Szczecinie oraz wyrażam zgodę na opublikowanie danych 

osobowych, uzyskanych wyników oraz na publikację wizerunku mojego dziecka na 

potrzeby dokumentacji  i celów promocyjnych konkursu na stronie internetowej / 

facebooku szkoły przeprowadzającej konkurs. Jednocześnie potwierdzam 

zapoznanie się z regulaminem konkursu dostępnym na stronie internetowej szkoły: 

http://lo16.szczecin.pl. 

 

........................................................................................................................................ 

(imię i nazwisko dziecka) 

ucznia/uczennicy 

 

........................................................................................................................................ 

(nazwa szkoły, klasa) 

 

 

 

Data: ..................................              ................................................................. 

  (czytelny podpis rodziców / opiekuna prawnego) 

 

 


