
 

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU 
JĘZYKA NIEMIECKIEGO I ANGIELSKIEGO 

 

I. Organizatorem głównym konkursu języka niemieckiego i angielskiego dla 

uczniów szkół gimnazjalnych jest Liceum Ogólnokształcące im. Komisji 

Edukacji Narodowej w Dynowie 
 

II. CELE KONKURSU  
 

 rozwijanie zainteresowań językami obcymi,  

 podniesienie poziomu umiejętności językowych,  

 wyłonienie uczniów uzdolnionych językowo i wspieranie ich w nauce,  

 motywowanie  do dalszego samodzielnego pogłębiania wiedzy i umie-

jętności z zakresu  języka niemieckiego i angielskiego jak również 

znajomości kultury, literatury, geografii i polityki krajów językowych.  
 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA 
 

Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń szkoły gimnazjalnej z okolic Dynowa. 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie się do nauczyciela 

koordynującego konkurs w danej szkole.  
 

 IV.  ZAKRES WIEDZY I UMIEJETNOŚCI  
Zakres wymagań etapu konkursu obejmuje treści zawarte w podstawie programowej 

dla uczniów gimnazjum. Testy konkursowe przygotowane będą przez nauczycieli 

języka niemieckiego i angielskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji 

Narodowej, czyli organizatora konkursu. Zadania konkursowe obejmować będą: 



* Materiał nauczany na lekcjach języka niemieckiego i angielskiego w szkole 

gimnazjalnej; 

* Elementy wiedzy o krajach niemieckojęzycznych i anglojęzycznych. 

  V.  ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU 

Konkurs odbywa się w dwóch etapach: etap szkolny (eliminacje) oraz finał 

międzyszkolny.  

 
Etap I 
Eliminacje szkolne przeprowadzają poszczególne szkoły we własnym zakresie.  

Szkoły biorące udział w konkursie zobowiązane są do przeprowadzenia I etapu. 

Czas trwania eliminacji to 45 minut. Liczba uczestników etapu szkolnego jest 

nieograniczona. Nazwiska trzech najlepszych uczniów wraz z liczbą uzyskanych 

punktów należy przesłać na adres szkoły do dnia 13 marca 2015 r.  
 

Etap II 
Finał konkursu odbędzie się dnia 26 marca 2015 r. w Liceum Ogólnokształcącym 

w Dynowie.  

 język niemiecki: godz.: 10:00 
 język angielski: godz.:  11:30 
 

Czas trwania tej części konkursu to 45 minut. Etap finałowy będzie miał formę testu, 

sprawdzającego umiejętności ucznia w zakresie: słuchania ze zrozumieniem, 

czytania ze zrozumieniem, znajomości słownictwa i struktur gramatycznych oraz 

wiadomości o państwach niemieckojęzycznych i anglojęzycznych. W finale bierze 

udział trzech najlepszych uczniów z każdej szkoły wyłonionych poprzez eliminacje 

szkolne. W przypadku małej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do 

zmian w tym punkcie regulaminu, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni przed 

finałem konkursu.  
 

 VI.   NAGRODY 
 

 

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Każdy uczestnik 

etapu finałowego otrzyma dyplom uczestnictwa w konkursie. 

 VII.   JURY 



1. Nad prawidłowością przebiegu etapu finałowego konkursu czuwać będzie jury 

w składzie wszystkich nauczycieli ze szkół biorących udział w konkursie oraz 

trzech nauczycieli wyznaczonych przez organizatora konkursu.  
2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone po zakończeniu obrad jury.  
 

 VIII.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
 

1. Informacje na temat konkursu będą zamieszczone na stronie internetowej 

www.lodynow.pl. Wszelkich  informacji  dotyczących  konkursu  udzielać będzie  

p. Ewa Hadam, Beata Trzyna, Monika Rząsa, Michał Piestrak, Aleksandra Żak, 

Ewelina Krasnopolska, Dorota Surmacz. 

2.Uczniowie biorący udział w I i II etapie konkursu zobowiązani są do punktualnego 

przybycia na miejsce oraz do okazania ważnej legitymacji szkolnej potwierdzającej 

ich tożsamość.  

3. Nie przewiduje się dodatkowego postępowania konkursowego dla uczestników, 

którzy w wyznaczonym dniu i godzinie z przyczyn losowych nie przystąpią do 

konkursu. Ostateczne decyzje w sprawach spornych nie objętych regulaminem 

podejmuje przewodniczący właściwej komisji konkursowej.  


