Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
im. Ignacego Jana Paderewskiego
ul. Łuczkiewiczów 12, 33-190 Ciężkowice
tel. / fax 14 651 10 80; www.umistrzapaderewskiego.pl
REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU JĘZYKOWEGO
„Zostań Mistrzem Języków Obcych”
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Cele konkursu:
Propagowanie nauki języka angielskiego i języka niemieckiego wśród młodzieży.
Rozwijanie zainteresowań lingwistycznych uczniów.
Wspieranie uczniów w samodzielnym poszerzaniu kompetencji językowych.
Motywowanie do praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy.
Stworzenie płaszczyzny do pozytywnej rywalizacji.

II. Zakres wiedzy i umiejętności:
1. Od uczestników konkursu wymagana jest wiedza z zakresu treści zawartych w podstawie
programowej III.1 z języka angielskiego i III.0 z języka niemieckiego dla klas I-III
gimnazjum oraz wiedza ogólna o krajach angielskiego i niemieckiego obszaru językowego.
III. Zasady przeprowadzenia konkursu:
1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
im. I. J. Paderewskiego w Ciężkowicach.
2. Konkurs adresowany jest do uczniów klas III gimnazjum.
3. Konkurs odbędzie się dnia 7 czerwca 2018r. o godz. 9.00 w sali nr 35.
4. Konkurs zostanie przeprowadzony w formie pisemnej. Zadaniem uczestników konkursu
będzie rozwiązanie dwóch testów leksykalno- gramatycznych (z języka angielskiego
i z języka niemieckiego). Czas pracy: 60 minut.
5. Laureatami konkursu zostaną uczniowie, którzy zdobędą najwyższą łączną liczbę
punktów z obydwu testów.
6. W przypadku remisu komisja konkursowa przeprowadzi rozmowę z uczestnikami
w języku obcym (opis ilustracji, pytania do ilustracji).
7. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi tego samego dnia, tj. 07.06.2018r.
8. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe, a pozostali uczestnicy
dyplomy za udział w konkursie.
IV. Zasady zgłaszania uczestników:
1. Każda szkoła może zgłosić 2 uczestników- uczniów klasy III.
2. Termin zgłoszenia: do 30.05.2018r. (środa)
3. Zgłoszenia należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: karolinapaluch@interia.pl
4. W temacie wiadomości prosimy podać: Zgłoszenie do międzyszkolnego konkursu
językowego.
5. Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje: nazwa szkoły, imię i nazwisko
uczestnika, imiona i nazwiska nauczycieli przygotowujących do konkursu.

