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Regulamin 

Szkolnego Konkursu  

Lider  Ortografii  Niemieckiej i Angielskiej 

19.02.2014 r. 

czwarta edycja  

 
I WSTĘP 

 

1. Organizatorami konkursu są nauczyciele uczący języków obcych w Zespole 

Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Jarocinie. 

2. W dyktandzie biorą udział uczniowie klas I, II i III technikum oraz I i II 

liceum ogólnokształcącego uczący się języków niemieckiego i angielskiego. 

3.  Z grup językowych niemieckiej i angielskiej z danej klasy mogą zgłosić się 

do rywalizacji maksymalnie dwie osoby.  Uczniowie zgłaszają chęć wzięcia 

udziału w konkursie do swoich nauczycieli języka do 31.01.2014 r. 

4. Dopuszcza się stworzenie listy uczniów rezerwowych. 

 

 

II CELE 

 

 Podnoszenie poziomu umiejętności językowych uczniów, a w 

szczególności podnoszenie  kompetencji w zakresie pisowni. 

 Rozwijanie zainteresowań językiem niemieckim i angielskim. 

 Wspieranie autonomicznego rozwijania kompetencji językowych 

uczących się. 

 Kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec innych narodów, ich 

kultury i języka. 

 Nagradzanie wysiłku uczniów . 

 

III ORGANIZACJA KONKURSU 

 

1. Czwarta edycja konkursu szkolnego Lider Ortografii Niemieckiej i 

Angielskiej przeprowadzona zostanie w ZSP nr 2 w dn. 19.02.2014 r. 

 

 

IV PRZEBIEG KONKURSU 

 

1. Zasady ogólne 

a. Uczestnicy piszą testy przygotowane przez organizatorów w ramach 

poszczególnych języków, które polegają na uzupełnieniu  luk 

wyrazowych w autentycznym tekście niemieckim/angielskim. Treść 

tekstu czytana jest dwukrotnie.  
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b. Podczas pisania tekstu nie wolno korzystać z żadnych pomocy, ani 

porozumiewać się z innymi uczestnikami.  

c. Nie dopuszcza się pisania tekstu drukowanymi literami. 

d. Prace zostaną sprawdzone przez komisję konkursową.  

 

 

2. Kryteria oceny 

a. Na początku konkursu każdy uczestnik otrzymuje 20 punktów. 

b. Za błędnie napisany lub opuszczony wyraz odejmuje się 1 punkt bez 

względu na liczbę błędów popełnionych w tym wyrazie. 

c. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez najlepszych 

uczestników o kolejności decydować będzie liczba błędów popełnionych 

w poszczególnych wyrazach. 

d. Nieczytelny lub niejednoznaczny zapis będzie rozstrzygany na niekorzyść 

ucznia. 

 

V NAGRODY 

 

Osoby, które uzyskają w wyniku testów przeprowadzanych dla poszczególnych 

języków największą liczbę punktów, zostaną uhonorowane tytułami: Szkolnego 

Lidera Ortografii Niemieckiej, Angielskiej, I Wicelidera Ortografii Niemieckiej, 

Angielskiej oraz II  Wicelidera Ortografii Niemieckiej, Angielskiej.  

Dla laureatów przewiduje się pamiątkowe dyplomy i/lub nagrody rzeczowe 

ufundowane przez Radę Rodziców w ramach dostępnych środków. 

 

 

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni 

postanowień regulaminu. 

 
 

 

 


