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Regulamin wojewódzkiego konkursu  

„Drużynowy Angielsko – Niemiecki Mix Językowy” 

 

 

I. Organizator.  

1. Organizatorem konkursu „Drużynowy Angielsko – Niemiecki Mix Językowy”   są 

nauczyciele języka angielskiego oraz języka niemieckiego w Szkole Podstawowej 

im.ks.prałata Józefa Bigusa w Baninie. 

II. Termin konkursu. 

1. Termin konkursu: 17.01.2018r. o godzinie 12:00.  

III. Cele konkursu.  

 rozwijanie kompetencji w dwóch językach; 

 rozbudzanie zainteresowania nauką języka angielskiego i niemieckiego; 

 rozwijanie umiejętności interpersonalnych poprzez  pracę w parach 

 stymulowanie kreatywności i myślenia abstrakcyjnego w dwóch obcych 

językach.  

IV.  Uczestnicy konkursu.  

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 7 Szkół Podstawowych oraz uczniów klas 2 

i 3 wygaszanych oddziałów gimnazjalnych w województwie pomorskim.  

2. W konkursie biorą udział uczniowie uczący się języka angielskiego i niemieckiego.  

3. Szkołę w konkursie może reprezentować maksymalnie 6 uczestników (trzy 

pary/drużyny). 

4. Uczniowie zgłaszani są do konkursu drużynowo – para uczniów to jedna drużyna – i 

w tej drużynie rozwiązują razem test konkursowy.  

5. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją jego regulaminu. 

V. Zgłaszanie uczniów do udziału w konkursie. 

1. Zgłoszenia szkoły do udziału w konkursie dokonuje się elektronicznie na adres: 

mixjezykowy@tlen.pl do dnia 10.01.2018r. Wzór zgłoszenia dostępny jest na stronie 

szkoły.  

2. Informacje o konkursie będą publikowane na stronie internetowej Szkoły 

Podstawowej im.ks.prałata Józefa Bigusa w Baninie. 

3. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać u nauczyciela języka niemieckiego 

(koordynatora konkursu) p. Anny Klein (mixjezykowy@tlen.pl).  

4. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu konkursu po 

sprawdzeniu prac.  
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    VI. Zakres wiedzy i umiejętności.  

1. Zakres wiedzy i umiejętności językowych dotyczy zagadnień leksykalnych i 

gramatycznych przewidzianych według podstawy programowej dla klas 7 szkół 

podstawowych oraz dla klas 2 i 3 szkół gimnazjalnych (dotyczy również elementów 

wiedzy o krajach niemieckojęzycznych i krajach anglojęzycznych). 

2. Każde zadanie konkursowe bazuje na umiejętnościach dwujęzycznych uczestników. 

To oznacza np. konieczność podania nazw kolorów w dwóch językach, konstruowanie 

zdań w czasie przeszłym w dwóch językach. 

3. Wszyscy uczestnicy otrzymują tekst z jednakowym zakresem materiału.  

VII. Laureaci. 

1. Laureatami zostają trzy drużyny, które zdobyły najwyższą ilość punktów. 

2. Laureaci otrzymują dyplomy oraz nagrody. 

    VIII. Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom konkursu. 

1. Za bezpieczeństwo uczestników konkursu w czasie dojazdu do miejsca 

przeprowadzenia konkursu, jego trwania, a także  powrotu odpowiada dyrektor szkoły, 

do której uczęszcza uczeń. 

2. Uczestnicy konkursu powinni zgłosić się 15 minut przed rozpoczęciem konkursu. 

    IX. Postanowienia końcowe.  

1. Wyniki konkursu zatwierdzone przez komisję konkursową są ostateczne. 

2. Wraz z przystąpieniem do konkursu uczestnicy akceptują zasady w niniejszym 

regulaminie.  

3. Wydarzenie umieszczone jest w Wojewódzkim Kalendarzu Imprez na rok 

2017/2018 Kuratorium Oświaty w Gdańsku.  

4. Konkurs ma miejsce z ZSPiG w Baninie przy ulicy Lotniczej 15.  


