
 

    Wągrowiec, 04.10.2017 r. 
 

REGULAMIN 
V POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKÓW OBCYCH 

organizowanego w roku szkolnym 2017/2018   
w powiecie wągrowieckim   

dla uczniów ponadgimnazjalnych, wygaszanych gimnazjów i uczniów klasy 
siódmej szkół podstawowych 

 
§ 1 

Konkurs Języków Obcych  dla uczniów wygaszanych gimnazjów, szkół  
ponadgimnazjalnych i uczniów klas siódmych organizuje się na zasadach 

określonych  w niniejszym regulaminie. 
§ 2 

Organizatorem Konkursu jest: 
Zespół Szkół nr 2 im. dr ppłk. Stanisława Kulińskiego  w Wągrowcu 
oraz Wydawnictwo Macmillan 

Konkurs odbywa się pod Patronatem Starosty Wągrowieckiego oraz we współpracy z 
MDK w Wągrowcu 

§ 3 
Celem konkursu jest: 
 
1. Rozwijanie zainteresowań językiem, kulturą, gospodarką etc.  krajów 
obcojęzycznych  wśród uczniów wygaszanych gimnazjów szkół średnich. 
2. Wsparcie  uczniów uzdolnionych językowo i praca nad rozwijaniem ich wiedzy i 
umiejętności. 
3. Umożliwienie konfrontacji poziomu wiedzy językowej  między poszczególnymi 
uczestnikami  i   zespołami szkolnymi. 
4. Zachęcanie uczniów do racjonalnego powtarzania materiału szkolnego. 
5. Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniowskich, pobudzanie twórczego 
myślenia i rozwijanie  zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu.   
6. Kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i rozszerzania wiedzy. 
7. Rozbudzanie zainteresowania literaturą piękną oraz zamiłowania do czytania. 
8. Promowanie osiągnięć uczniów, ich nauczycieli i szkół, a także motywowanie 
szkół do podejmowania  różnorodnych działań w pracy z uczniem zdolnym. 
 
  § 4 

Zasady uczestnictwa w konkursie: 
 
Konkurs organizowany jest w roku szkolnym 2017/2018 – 21 marca 2018 r. 
Do V Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego, Niemieckiego, Rosyjskiego i 
Hiszpańskiego  może przystąpić każde gimnazjum, szkoła podstawowa  i  szkoła 
ponadgimnazjalna, która zgłosi chęć uczestniczenia w konkursie.  Każda szkoła 
może zgłosić maksymalnie trzech uczniów z danego języka. 

Uczestników należy zarejestrować na stronie internetowej szkoły (zakładka: konkurs 
językowy), ewentualnie  pocztą na adres szkoły        ( Wągrowiec 62-100, ul. 



 

Kościuszki 49 ), drogą mailową (zsz2wagr@wp.pl, zsp2wagrowiec@neostrada.pl ) do 
14 marca 2018 r. 
Zgłoszenie winno zawierać imię i nazwisko ucznia, datę urodzenia , wybrany język, 
dokładny adres szkoły, klasę oraz  imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna. 
 
 

§ 5 
 

Konkurs przeprowadza komisja powołana przez Dyrekcje Zespołu Szkół nr 2  w 
składzie: 

mgr Beata Dobrochowska - Byczyńska - przewodnicząca 
oraz nauczyciele z poszczególnych języków: 

- język angielski – Kinga Wójcik 

- język niemiecki – Hanna Olender 

- język rosyjski – Katarzyna Owusu 

- język hiszpański -   Alina Marquez- Martinez 

 
Pozostali członkowie komisji będą wyłonieni przez losowanie spośród 

opiekunów drużyn. 
 

§ 6 

Organizacja i przebieg konkursu: 

Czas trwania: 60 min 

1.  Każdy z uczestników konkursu rozwiązuje 15 zadań testowych (leksykalno –
gramatycznych), 15 zadań zamkniętych dotyczących lektury i dwa zadania otwarte. 
Za każdą poprawną odpowiedź z zadań testowych zamkniętych uczeń otrzymuje 1 
punkt, a za zadania otwarte max 5 punktów. Razem maksymalnie można uzyskać 40 
pkt. 

2.  Wszystkie zadania oparte będą na podstawie programowej  języka 
angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego i hiszpańskiego dla uczniów szkół 
gimnazjalnych, podstawowych i  ponadgimnazjalnych na poziomie podstawowym  i 
rozszerzonym oraz znajomości lektury. 

3.  Lekturą obowiązującą na V Powiatowym Konkursie Języków Obcych jest „Mały 
Książę” Antoine de Saint Exupery, zalecany język lektury– język obcy, wybrany przez 
uczestnika konkursu. 

4.  Nie dopuszcza się korzystania ze słowników, tabel leksykalnych i 
gramatycznych, ani z żadnych innych pomocy. 



 

5.Sprawdzanie prac przez komisję wyłonioną z nauczycieli – opiekunów odbędzie się 
w miejscu wskazanym przez organizatorów, podczas projekcji filmu dla uczestników. 

5.  Dodatkowym elementem V Powiatowego Konkursu Języków Obcych jest 
konkurs plastyczny, oparty na lekturze „Małego Księcia”, oceniany i nagradzany 
osobno, poza konkursem językowym. Odbywa się wg odrębnego regulaminu. 

 
Konkurs odbędzie się  w auli Zespołu Szkół nr 2 w Wągrowcu 

21 marca 2018 r. o godzinie 9.00 
8.30 – 9.00 –   rejestracja uczestników 
9.00   powitanie uczestników 
9.15 – 10.15 –  konkurs językowy 
10.15 – 10.45   przerwa śniadaniowa 
10.45 –   przejście uczestników konkursu do MDK 

11.00  otwarcie wystawy prac konkursowych 
11.15 projekcja filmu „Mały Książę” oraz obejrzenie prac uczniowskich 

dotyczących lektury 
Ok. 12.45 – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 
 

Zestawy zadań konkursowych przygotowują: 
 
- mgr Kinga Wójcik – dla języka  angielskiego – Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu 
- mgr inż. Hanna Olender – dla języka  niemieckiego – Zespół Szkół nr 2 w 
Wągrowcu 
- mgr Katarzyna Owusu – dla języka rosyjskiego - Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu 
- mgr Alina Marquez-Martinez – dla języka hiszpańskiego - Zespół Szkół nr 2 w 
Wągrowcu 
 
           § 7 

Ogłoszenie i zatwierdzenie wyników 
Komisja konkursowa weryfikuje prace i ustala listę zwycięzców. 
 
Wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się w auli Zespołu Szkół nr 2 w Wągrowcu 
lub w Sali kina MDK w Wągrowcu. 

§ 8 
Postanowienia końcowe 
1. Postępowanie konkursowe przeprowadza się w wydzielonej sali z 
uwzględnieniem zasady samodzielności. 
2. W sali mogą przebywać wyłącznie uczestniczy, członkowie komisji konkursowej  
oraz obserwatorzy z ramienia Kuratora Oświaty lub organu prowadzącego. 
3. Sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga przewodniczący komisji 
konkursowej. 
4. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej szkoły. 
          
 
       Opracowanie:  Hanna Olender, Kinga Wójcik  


