
REGULAMIN  

SZKOLNEGO WSPÓŁZAWODNICTWA  

W RAMACH  TYGODNIA JĘZYKÓW OBCYCH W ZSP NR 2 

18.02.2014 - 21.02.2014 r. 

I WSTĘP 

1. Organizatorami konkursu są nauczyciele uczący języków obcych w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Jarocinie. 

 

2. W konkursie biorą udział uczniowie klas pierwszych technikum oraz liceum 

ogólnokształcącego ZSP nr 2 w Jarocinie. 

 

II CELE 

 
1. Podnoszenie poziomu i prezentacja umiejętności językowych uczniów, rozwijanie 

zainteresowań językami obcymi oraz motywowanie do nauki poprzez zabawową 

formę zajęć językowych, wspieranie autonomicznego rozwijania kompetencji 

językowych uczących się. 

 

2. Kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec innych narodów, ich kultury i 

języka, upowszechnianie koncepcji różnorodności kulturowej. 

 

3. Zachęcanie do działań kreatywnych, przełamywanie bariery posługiwania się 

językiem obcym, kształcenie umiejętności współpracy w grupie oraz uczciwej 

rywalizacji. 

 

4. Nagradzanie wysiłków uczniów. 

 

 

III ORGANIZACJA  KONKURSU 

 

1. Szkolne współzawodnictwo w ramach Tygodnia Języków Obcych w ZSP nr 2 w 

Jarocinie przeprowadzone zostanie w dniach 18.02.2014 - 21.02.2014 r. 

  

2. Lista kandydatów zgłoszonych do konkursu zostanie zamknięta 30. stycznia 2014 r. Z 

klas I technikum oraz I LO zgłaszane są 3-osobowe zespoły uczniów mających zajęcia 

z języka niemieckiego i 3-osobowe zespoły uczniów mających zajęcia z języka 

angielskiego. Uczestnicy, którzy nie zgłoszą się w dniu eliminacji do konkursu, tj. 

18.02.2014 r., zostają automatycznie skreśleni z listy. Dopuszcza się stworzenie list 

uczniów rezerwowych. 

 

 

 



IV PRZEBIEG KONKURSU 

 
1. Wszyscy zgłoszeni uczestnicy przystępują do współzawodnictwa 18.02.2014 r. Drużyny 

te będą brały udział w dwóch zadaniach, które wyłonią najlepsze drużyny. Pierwsze 

zadanie będzie polegało na stworzeniu plakatu reklamującego wylosowane hasło. Hasło 

będzie związane  tematycznie z krajami niemieckojęzycznymi i anglojęzycznymi.  

 

2. Dnia 19.02.2014 odbędzie się druga część współzawodnictwa. Drugie zadanie będzie 

polegało na rozwiązaniu testu wielokrotnego wyboru zawierającego 10 pytań z wiedzy o 

krajach niemieckojęzycznych / anglojęzycznych, 10 pytań leksykalnych i 10 pytań 

gramatycznych. Zsumowane punkty z zadania pierwszego i drugiego pozwolą wyłonić 3 

zespoły z języka niemieckiego i 3 zespoły z języka angielskiego  z największą liczbą 

punktów, które przejdą do dalszego etapu rywalizacji.  

 

3. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez zespoły, które miałyby 

przejść do dalszego współzawodnictwa, przewiduje się II część testu wielokrotnego 

wyboru w ramach dogrywki. II część  testu składa się z 10 pytań leksykalno- 

gramatycznych oraz z 5 pytań realioznawczych. Wyłonienie zwycięzców dogrywki 

przeprowadza się w analogiczny sposób jak powyżej opisano. 

 

4. Trzecie zadanie, które odbędzie się 20.02.2014  pozwoli na wyłonienie trzech 

zwycięskich drużyn z języka niemieckiego i angielskiego i będzie polegało na odegraniu 

scenek sytuacyjnych oraz opisie obrazka. Do trzeciego zadania przystąpią  3 drużyny 

niemieckojęzyczne i 3 drużyny anglojęzyczne. Drużyny te zostaną wyłonione spośród 

uczestników pierwszego i drugiego zadania na podstawie rankingu punktów.  

 

5. Poszczególne konkurencje w ramach współzawodnictwa zostaną ocenione przez jury 

składające się z nauczycieli języków obcych uczących w ZSP nr 2. Dwóch nauczycieli 

języka niemieckiego ocenia wykonanie poszczególnych zadań przez zespoły języka 

niemieckiego i dwóch nauczycieli języka angielskiego dokonuje oceny dla zespołów 

języka angielskiego. 

 

6. Po przeprowadzeniu wszystkich konkurencji współzawodnictwa dokonane zostanie 

zsumowanie punktacji dla każdego z zespołów i określenie kolejności miejsc w ramach 

języka niemieckiego i języka angielskiego. 

  

7. W przypadku uzyskania jednakowej pretendującej do nagrody liczby punktów przez 

zespoły, przewiduje się dogrywkę, która doprowadzi do skutecznego wyłonienia 

zwycięskich teamów. Dogrywka będzie polegała na odegraniu przez rywalizujące 

drużyny dwóch scenek na ten sam temat. Drużyna, która lepiej odegra scenkę i uzyska 

większą liczbę punktów przechodzi dalej. 

 

8. W dniu 19.02.2014 odbędzie się konkurs „Lider Ortografii Niemieckiej i Angielskiej”, 

dla chętnych uczniów z klas I, II i III technikum i I i II liceum. Konkurs ten nie będzie 

wchodził w skład współzawodnictwa między drużynami. 

 

V NAGRODY 

 



1. Nagrodzone i/lub uhonorowane pamiątkowymi dyplomami zostają trzy pierwsze 

miejsca dla zespołów, które osiągnęły największą liczbę punktów  w ramach języków, 

które reprezentują.  

 

2. Pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane zostaną przez Starostwo 

Powiatowe w Jarocinie i Radę Rodziców przy ZSP nr 2 w Jarocinie, Wydawnictwo 

LektorKlett, Wydawnictwo Pearson, Macmillan. 

  

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Udział we współzawodnictwie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni 

postanowień regulaminu. 


