
 

 

X  KONKURS JĘZYKOWY 

DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POWIATU OSTROWSKIEGO 
VADEMECUM 

Konkurs Języka Angielskiego, Niemieckiego i Francuskiego 

 

 

Regulamin konkursu  

 

1. Organizator konkursu: 

II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Reymonta z Oddziałami Dwujęzycznymi w Ostrowie 

Wielkopolskim. 

 

2. Cele konkursu: 
- popularyzacja języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego 

- mobilizacja i motywowanie przez rywalizację 

- wskazywanie, że język to cel i środek 

- rozwijanie zainteresowań krajami anglojęzycznymi, niemieckojęzycznymi  

i francuskojęzycznymi 

- integracja uczniów i nauczycieli. 

 

3. Uczestnicy konkursu: uczniowie szkół podstawowych z obszaru powiatu ostrowskiego 
 

4. Terminy konkursu: 

 

  Etap1 - szkolny -  dowolny (decyduje szkoła)  

   

  Etap 2 -  międzyszkolny 07.03.2023 r. godz.10.00 

                                                              

Etap szkolny organizują wszystkie biorące udział w konkursie szkoły  w dowolnym terminie.  Zadania do 

etapu szkolnego każda szkoła przygotowuje indywidualnie. Celem etapu szkolnego jest wyłonienie 

maksymalnie 2 uczniów do udziału w konkursie języka angielskiego, maksymalnie 2 uczniów do 

udziału w konkursie języka niemieckiego oraz (jeśli to możliwe) maksymalnie 2 uczniów do udziału 

w konkursie języka francuskiego. 

 

Zgłoszenie do drugiego etapu konkursu  szkoła przesyła poprzez wypełnienie formularza  w terminie do 

dnia  28.02.2023 r.  

 

https://forms.gle/retCqzxaxkXmDJKD8 

 

(w razie problemów proszę wkleić link do przeglądarki) 

 

Zgłoszenie ucznia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na  umieszczenie wizerunku i przetwarzanie 

danych osobowych w celach konkursowych.  

 

 

 5. Komisja Konkursowa 

    - skład Komisji Szkolnej ustala Dyrektor Szkoły 

    -  skład Komisji II etapu ustala organizator 

 

 

           6.  Zakres wymagań konkursowych: 

 - materiał  z zakresu szkoły podstawowej 

 

https://forms.gle/retCqzxaxkXmDJKD8


 

7.Forma II etapu konkursu: 

−test gramatyczno-leksykalny wielokrotnego wyboru 

−elementy realioznawstwa w formie testu wielokrotnego wyboru 

 

W przypadku, gdy ze względu na taką samą liczbę punktów niemożliwe będzie wyłonienie zwycięzców 

konkursu, organizator zastrzega sobie prawo przeprowadzenia części ustnej, która polegać będzie na 

odegraniu prostych scenek z życia codziennego w języku obcym.  

 

8. Zadania Komisji Konkursowej II etapu: 

−przeprowadzenie konkursu  

−poprawa prac 

−poinformowanie uczestników o wynikach części pisemnej 

−zorganizowanie ewentualnej części ustnej  

−ustalenie i ogłoszenie listy laureatów, sporządzenie protokołu 

−wręczenie nagród. 

 

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące konkursu uzyskać można pisząc na adres szkoły:  

reymontsekretariat@poczta.onet.pl lub adres nauczycielek odpowiedzialnych za kontakt ze szkołami:  

hera2009@wp.pl lub kamilabodyl@gmail.com  
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