Regulamin Szkolnego Konkursu z Języków Obcych
w ZSP Nr 1 w Jarocinie
„Jedynka spricht English“
1. Nazwa konkursu:
„Jedynka spricht English“

2. Organizatorzy konkursu“
Zespół Języków Obcych działający w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w
Jarocinie.

3. Adresat oraz cele konkursu językowego:
Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów uczących się w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie. Z każdej klasy należy wytypować 2-osobowy
zespół, który będzie stanowił reprezentację klasy podczas konkursu. Za wytypowanie i
zgłoszenie uczniów do konkursu odpowiedzialni są nauczyciele języków obcych
uczący w danych klasach. Ostateczny termin zgłaszania się na konkurs upływa 23.03.
2018r.
Cele konkursu:
a) popularyzacja i pogłębienie wiedzy dotyczącej realiów Wielkiej Brytanii i
Niemiec;
b) poszerzanie umiejętności językowych młodzieży;
c) motywowanie uczniów do nauki języków obcych;
d) pogłębianie zainteresowania uczniów kulturą i tradycjami danych krajów

4. Przebieg konkursu:
Każda z reprezentacji poszczególnych klas jest zobowiązana do wzięcia udziału we
wszystkich etapach konkursu. Na konkurs składają się następujące zadania:
I Test wiedzy o krajach:
Uczniowie na telefonach komórkowych będą mieć za zadanie rozwiązanie testu
składającego się z 20 pytań. Każdorazowo zespoły będą mieć do wyboru trzy możliwe
odpowiedzi, z których tylko jedna jest właściwa. Pytania dotyczą wiedzy o krajach

anglo- i niemieckojęzycznych. Na udzielenie prawidłowej odpowiedzi zespoły będą
mieć do dyspozycji każdorazowo 30 sekund.
II Test gramatyczno-leksykalny
Uczniowie mają za zadanie rozwiązanie testu wielokrotnego wyboru składającego się
z 20 pytań języka angielskiego i 20 pytań z języka niemieckiego. Test sprawdza
umiejętności lingwistyczne w obszarze obydwu języków.
III Dyktando językowe:
Każdy zespół będzie miał za zadanie napisanie usłyszanego tekstu. Dyktando składa
się z 2 części, pierwsza część w języku angielskim a druga w języku niemieckim. Osobą
czytającą dyktando jest każdorazowo lektor języka angielskiego lub języka
niemieckiego.
IV Rozpoznanie na fotografiach atrakcji turystycznych
Każdy zespół ma za zadanie rozpoznać 10 ciekawych turystycznie miejsc w Wielkiej
Brytanii i 10 atrakcji w Niemczech. Listy zawierają 4 atrakcje dodatkowo. Uczniowie
na wykonanie tego zadania mają 3 minuty.
V Rozpoznanie na fotografiach znanych i sławnych osób
Uczniowie rozpoznają 10 sławnych Brytyjczyków 10 sławnych Niemców, wybierając
ich nazwiska z podanej listy. Każda lista zawiera 4 nazwiska

dodatkowo. Na

wykonanie tego zadania zespoły mają 3 minuty.
VI Przysłowia językowe
Każdy zespół rozpoznaje 10 przysłów angielskich i

10 niemieckich i podaje ich

odpowiedniki polskie z podanej listy. Przysłowia w trzech językach mają to samo
znaczenie. Na wykonanie tego zadania zespoły mają 3 minuty.
VII Łamańce językowe
Każdy zespół losuje jeden los z łamańcem językowym w jednym z dwóch języków .
Jeden z zawodników ma za zadanie przeczytać go poprawnie, zgodnie z zasadami
fonetyki.

5. Punktacja:

Komisja Konkursowa wyłania 5 najlepszych zespołów z najwyższą ilością punktów w
następujących konkurencjach:
I Test wiedzy o krajach:
 znajomość realiów Wielkiej Brytanii i Niemiec
II Test językowy
 znajomość struktur leksykalno – gramatycznych w poszczególnych językach;
 umiejętność posługiwania się idiomami i innymi wyrażeniami frazeologicznymi
II Dyktando językowe:
 ortograficzna poprawność zapisu usłyszanego tekstu.
III Rozpoznanie na fotografiach atrakcji turystycznych
▪ właściwe rozpoznanie atrakcji i dopasowanie ich nazw na fotografiach
IV Rozpoznanie na fotografiach znanych i sławnych osób
▪ właściwe rozpoznanie osób i dopasowanie ich nazwisk na fotografiach
V Przysłowia językowe
▪ prawidłowe i w jak najkrótszym czasie rozpoznanie przysłów w trzech językach:
angielskim, niemieckim i polskim.
VI Łamańce językowe
▪ prawidłowe wymówienie wylosowanych zdań tzw. „łamańców językowych”

6.Wyniki i nagrody:
W skład Komisji Konkursowej wchodzą osoby zaproszone przez przewodniczącego
Zespołu Języków Obcych. Jury podlicza punkty za poszczególne zadania Komisja
Konkursowa rozstrzyga także wszelkie sprawy sporne oraz sprawuje nadzór nad
właściwym przebiegiem konkursu.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu jego trwania niezwłocznie po zakończeniu
pracy Jury. Komisja poda publicznie wyniki 5 pierwszych miejsc. Pozostałe zespoły
mają prawo - po zakończeniu ogłoszenia wyników końcowych - zapytać Jury o
miejsce, które zajęły w klasyfikacji końcowej.

Dla zwycięzców konkursu tj. dla pierwszych 5 miejsc przewidziane są nagrody
rzeczowe, pozostali uczestnicy otrzymują dyplom uczestnictwa.
7. Postanowienia końcowe:
a) przystępując do konkursu uczestnik potwierdza, iż akceptuje niniejszy
Regulamin i opisane w nim warunki uczestnictwa;
b) uczestnik konkursu poprzez udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie
jego danych osobowych w celu związanym z realizacją konkursu i sposobem
ogłaszania wyników;
c) organizator konkursu ma prawo modyfikacji Regulaminu; w takim przypadku
wszelkie zmiany zostają podane do wiadomości uczestników konkursu poprzez
ogłoszenie na stronie Szkoły

