
                 Serdecznie zapraszamy gimnazjalistów 

 

do  udziału w II Międzyszkolnym Konkursie Językowym (język 
angielski łączony z językiem niemieckim)  organizowanym  przez 

GIMNAZJUM NR 1 w BRZEŚCIU KUJAWSKIM  i  patronatem 
Centrum Nauki Języków Obcych    „OXFORD SCHOOL” we 

Włocławku 

                          

Regulamin Konkursu: 

I. Założenia ogólne 

1. Organizatorem II Międzyszkolnego Konkursu Językowego   łączącego 

wiedzę   języka angielskiego z językiem niemieckim) dla Szkół 

Gimnazjalnych  jest Gimnazjum nr 1 w Brześciu Kujawskim i 

Centrum Nauki Języków Obcych „Oxford School „ we Włocławku. 

2. Konkurs obejmuje swym zasięgiem wszystkie szkoły gimnazjalne 
obszarów wiejskich . 

3. Celem konkursu jest: 

 rozwijanie zainteresowań i zdolności , 

 motywowanie do osiągania lepszych wyników w nauce języków  

obcych (język angielski i język niemiecki) , 

 integracja uczniów szkół gimnazjalnych zainteresowanych nauką 

języków,  

 przygotowanie uczniów do pracy samokształceniowej, 



 wyłonienie talentów językowych , 

4. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół gimnazjalnych, 

którzy równocześnie i w  bardzo dobrym stopniu opanowali 

umiejętność posługiwania się językiem angielskim i niemieckim. 

Znają materiał gramatyczny, posługują się bogatym słownictwem, a 

także posiadają wiedzę o krajach obszaru językowego. 

5. Szkołę może reprezentować 2 najlepszych uczniów posiadających 
jednocześnie wiedzę i umiejętności z języka angielskiego i 
niemieckiego. Uczniów typują wspólnie nauczyciele języków . 

II. Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych w konkursie 
językowym: 

1. Zakres wymagań konkursu przedmiotowego obejmuje poszerzone treści 

zawarte   w podstawie programowej dla szkół gimnazjalnych. 

2. Literatura zalecana uczestnikom konkursu: 

 Podręczniki do nauki j. angielskiego i niemieckiego zatwierdzone przez 

MEN do nauczania w szkole gimnazjalnej kl. I – III. 

Literatura uzupełniająca: 

Język angielski : 

 English Vocabulary in use (Upper-intermediate) McCarthy &O’Dell 
wyd.Cambridge 

 Oxford Word Skills (Intermediate) Gairns and Redman wyd.Oxford  
 Język angielski .Ćwiczenia i  testy gramatyczno – leksykalne. Maciej 

Matasek wyd.Handybooks 
 Grammarway 4 .Virginia Evans wyd .Express Publishing 
 Easy Grammar   wyd.WSiP 
 Intermediate Language Practice .Michael Vince  wyd .Macmillan  
 My grammar Lab Book  wyd.Pearson  
 Ogólna wiedza na temat krajów anglojęzycznych: tradycje, kultura, krainy 

geograficzne, atrakcje turystyczne, historia. 

Język niemiecki: 

 Podręczniki do nauki języka niemieckiego zatwierdzone przez MEN do 
nauczania w szkole podstawowej kl. 4-6 i gimnazjum, 

 Elżbieta Reymont, Eugeniusz Tomiczek – „Grammatik kein Problem”, 
Agencja  Wydawnicza Hombek, Wrocław 2003 



 Magdalena Ptak – „Gramatyka niemiecka dla gimnazjum”, WSzPWN, 
Warszawa 2008 

 Ewa Maria Rostek – „Deutsch, Repetytorium tematyczno-leksykalne” cz.1/2, 
WAGROS, Poznań 2003 

 Stanisław Bęza – „Eine kleine Landeskunde der deutschsprachigen Länder”, 
WSiP,  Warszawa 2004 

 Ewa Maria Rostek – „Grammatik – Training ABC“, WAGROS, Poznań 2005 
  Małgorzata Rogalska – „Deutsch – ćwiczenia tematyczne“, WAGROS, Poznań 

2005, 
 Magdalena Ptak - "Gramatyka niemiecka w ćwiczeniach dla gimnazjum", 

PWN, Warszawa 2014 

III. Założenia organizacyjne konkursu 

1. Zgłoszenia  udziału w konkursie należy dokonać  do 28 lutego 2015r. za 

pomocą dołączonego formularza zgłoszeniowego , dostępnego również na 

stronie internetowej http://g1.brzesckujawski.pl/strona/ w zakładce          

II Międzyszkolny Konkurs Językowy. Formularz z danymi można przesłać 

na  adres e-mail szkolnego organizatora:   lidiamarek_ang@op.pl  z 

dopiskiem zgłoszenie do konkursu lub przesłać listownie  na adres szkoły: 

Gimnazjum nr 1 w Brześciu Kujawskim ul. Hanki Sawickiej 21   87-880 

Brześć Kujawski. 

2. Konkurs odbędzie się 16 marca 2015r. o godz. 8:30  w siedzibie 

organizatora konkursu w Gimnazjum Nr 1 w Brześciu Kujawskim ul. Hanki 

Sawickiej 21 87-880 Brześć Kujawski. Etap ten będzie miał formę pisemną- 

testu zawierającego zadania zamknięte  i otwarte z języka angielskiego i 

niemieckiego. Uczniowie rozwiązują test leksykalno – gramatyczny z 

elementami wiedzy  o krajach obszaru językowego trwający  6o minut. 

3.Ogłoszenie wyników wraz z rozdaniem nagród odbędzie się w dniu 

konkursu – 16 marca 2015r.  o godz.  11:00  w Gimnazjum Nr 1 w 

Brześciu Kujawskim . 

 

 

 



 

4. Nagrody:   

 Organizator przewiduje ciekawe nagrody rzeczowe i dyplomy.  

 Nagrodą główną za zajęcie I miejsca stanowi roczne stypendium 
językowe ufundowane przez Centrum Nauki Języków Obcych „OXFORD 

SCHOOL” we Włocławku. 

Organizatorzy konkursu: 

Lidia Marek 

Jacek Śmieszny 

Małgorzata Markowska  

Telefon kontaktowy Gimnazjum nr 1 w Brześciu kujawskim: (54) 252-15-67 

 

 


