
REGULAMIN 
  

PIĄTEGO  WEWNĄTRZSZKOLNEGO KONKURSU JĘZYKOWEGO 
DLA KLAS 7, II, III 

  
W SZKOLE IM.W. PALLOTTIEGO W OŻAROWIE MAZOWIECKIM 

2017/2018 
 
 
 

    
 
 

   
Cele konkursu: 
  

·   Rozwijanie zainteresowań uczniów, rozwijanie wyobraźni i 

      wrażliwości. 

·   Rozwijanie świadomości językowej uczniów i multijęzyczności. 

·    Rozwijanie zdolności językowych (rozwijanie zasobu słownictwa). 

·   Poznawanie kultury i historii innych krajów. 

·   Wdrażanie uczniów do samodzielnej pracy. 

·    Przygotowanie uczniów do publicznych wystąpień. 

·    Propagowanie czytelnictwa w języku obcym. 

·    Rozwijanie zainteresowań literaturą obcojęzyczną. 

·    Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem w języku obcym. 

Uczestnicy: 

• W konkursie może wziąć udział każdy uczeń Szkoły im. Wincentego Pallottiego w 
Ożarowie Mazowieckim z klas 7, 2 i 3. 

• Uczniowie zostaną zapoznani z zakresem wymagań dla poszczególnych 
poziomów zaawansowania i dla poszczególnych etapów konkursu.  

Nagrody: 

• Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom. 
• Miejsce 2 i 3 zostaną nagrodzone nagrodami rzeczowymi. 
• Uczeń, który uzyska najlepszy wynik zostanie laureatem konkursu i otrzyma 

nagrodę w postaci stypendium finansowego przeznaczonego na kurs językowy 
lub wycieczkę zagraniczną. 



 
 
 
 

Etapy  konkursu 

 
I etap  konkursu – prezentacja ustna nt. “Bohater literacki, filmowy lub postać 
historyczna z kręgu kulturowego drugiego języka obcego”. 

II etap konkursu – Test oparty o lekturę w języku angielskim. 

III etap konkursu – Quiz o kulturze krajów „drugiego języka obcego” 

Chętnych prosimy o zgłaszanie się na listę uczestników konkursu  do nauczycieli 
języków obcych do dnia 28 lutego 2018. 

 
ETAP PIERWSZY (marzec 2018) 

  
             Prezentacja ustna nt. “Bohater literacki, filmowy lub postać historyczna z 
kręgu     kulturowego drugiego języka obcego”. 
 

✓     Kryteria oceny: Punktacja za każdy element 0-6  
  
         Oceniane elementy w pierwszym etapie: 

1.     Poziom merytoryczny, zgodność z tematem. 
2.     Oryginalna i pomysłowa forma. 
3.     Posługiwanie się słownictwem właściwym dla tematu, poprawność językowa. 
              Elementy języka obcego 

                           Klasy siódme orientacyjnie 20% - 40%  
Klasy II gimnazjum orientacyjnie 40% - 60% 
Klasy III gimnazjum orientacyjnie 60% - 80%  

4.  Operowanie głosem (poprawna dykcja, odpowiednia intonacja i modulacja głosu). 
5.     Odpowiednie tempo, dbałość o zainteresowanie odbiorców . 
6.     Estetyka wykonania pracy. 
7. Wykorzystanie zaplanowanego czasu (do 5 min), w przypadku par - równomierny 

podział zadań. 
  

✓ Do drugiego etapu przechodzą uczniowie (maksymalnie 14), którzy uzyskali 
najwyższe oceny komisji. 

✓ Ogłoszenie wyników pierwszego etapu następuje w ciągu tygodnia od dnia 
prezentacji.  

 
 

ETAP DRUGI ( kwiecień 2018) 
 

  
                ✓ Uczniowie mają za zadanie zapoznać się z treścią podanej lektury w języku 

angielskim (praca samodzielna ucznia). Tytuł lektury zostanie podany 
do        wiadomości uczniów. 

            ✓ Następnie uczniowie rozwiązują pisemny test sprawdzający znajomość treści 



                   lektury oraz użytego słownictwa. 

            ✓ Test składa się z zadań otwartych (polegających na udzieleniu odpowiedzi) 

                    oraz zadań zamkniętych typu prawda/fałsz czy zadań wielokrotnego wyboru. 

✓  Do trzeciego etapu przechodzi max 7 osób. 

✓ Ogłoszenie wyników drugiego etapu następuje w ciągu tygodnia od dnia 
prezentacji. 

 
 

ETAP  TRZECI (czerwiec 2018) 

  
Quiz o kulturze 

Quiz de culture/Concurso de Cultura /Kultur-Quiz  
  

✓  Trzeci etap konkursu ma formułę publicznego turnieju przed uczestnikami 
poprzednich etapów oraz przed komisją, w skład której wchodzą nauczyciele 
języków obcych (po jednym z każdego języka), przedstawiciel Dyrekcji Szkoły i 
ewentualnie przedstawiciel Rady Rodziców. 

✓     W komisji zasiadają  przedstawicielki języków drugich, których kandydaci dotarli 
do ostatniego etapu oraz języka angielskiego. 

 
✓  Pytania po angielsku dotyczą wiedzy o kulturze i historii  Wielkiej Brytanii, 

pytania po francusku wiedzy o kulturze i historii  Francji, po hiszpańsku wiedzy o 
kulturze i historii Hiszpanii i Meksyku, a pytania po niemiecku wiedzy o kulturze 
i historii Niemiec. 

✓  Turniej jest prowadzony w języku polskim, pytania zadawane są w językach 
obcych. Uczestnicy udzielają krótkiej hasłowej odpowiedzi w języku obcym. 

✓  Uczestnicy losują pytania dotyczące wiedzy o kulturze Wielkiej Brytanii oraz 
wybranego przez nich kraju (Francja, Hiszpania 
 i Meksyk, lub Niemcy). 

✓  Oceniana jest merytoryczna poprawność odpowiedzi, błędy językowe mają 
wpływ na ocenę, tylko wtedy, gdy zakłócają komunikację i zrozumienie 
odpowiedzi. 

✓  Dokładny zakres materiału zostanie podany przed trzecim etapem. 

✓  Wygrywa osoba, która uzyska najwięcej punktów. W przypadku remisu 
przewidziana jest dogrywka. 

 
 Lista zwycięzców oraz sprawozdanie z imprezy zostanie zamieszczone na stronie 

internetowej szkoły. 
 
 

 


