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REGULAMIN KONKURSU Z JĘZYKÓW OBCYCH 
(J.ANGIELSKI, J. NIEMIECKI) 

POD HASŁEM 

„MISTRZ ORTOGRAFII”  

09.03.2017 

 

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach językowych: 
1. j. angielski 

2. j. niemiecki 
 

Organizator konkursu: 
Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji w Lublinie,  

Al. Racławickie 5, 20-950 Lublin. 
 

Cele konkursu: 
Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień językowych uczniów,  

w szczególności w zakresie:  

1. umiejętności komunikacji w j. obcym 

2. rozumienia tekstu czytanego 

3. poprawności językowej 

4. kultury krajów anglosaskich i niemieckiego obszaru językowego 
 

Adresaci konkursu: 
Międzyszkolny Konkurs Języków Obcych (j. angielski, j. niemiecki) pod 

hasłem „Mistrz ortografii” jest przeznaczony dla uczniów gimnazjów 

lubelskich.  

Każda szkoła może zgłosić do konkursu nieograniczoną liczbę 

uczestników. 

 
Warunki uczestnictwa: 
Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia z podaniem kategorii 

językowej, ilości uczestników, nauczyciela opiekuna, nazwy szkoły, na adres: 

agatauk02@gmail.com - język angielski, ula.golec123@gmail.com - język 

niemiecki, w temacie wpisując nazwę konkursu. 
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Przebieg konkursu: 
Konkurs składa się z dwóch etapów:  

I etap - dyktando 

II etap – rywalizacja indywidualna 

 

I etap – dyktando dla wszystkich zgłoszonych uczestników.  

10 najlepszych uczestników kwalifikuje się do II etapu. Ocenie podlega 

poprawność ortograficzna. 

 

II etap - rywalizacja indywidualna 

 

I część 

Lektor dwukrotnie odczytuje zakwalifikowanym uczestnikom wyrazy do 

zapisu. (10 wyrazów). Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna. 

Trzech najlepszych uczestników kwalifikuje się do II części konkursu. W 

przypadku jednakowej liczby punktów przewidziana jest dodatkowa runda 

 

II część –Lektor dwukrotnie odczytuje zakwalifikowanym uczestnikom 

wyrazy do zapisu (5 wyrazów). Kolejność indywidualnych wystąpień oraz 

słowa do zapisu dla każdego z uczestników ustalone zostaną drogą 

losowania. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna. 

W przypadku jednakowej liczby punktów przewidziana jest dodatkowa 

runda (3 wyrazy). W przypadku ponownej jednakowej liczby punktów 

decydujący kryterium będzie czas potrzebny uczestnikom do zapisu 

wyrazów.  

Komisja Konkursowa ustala I, II i III miejsce.  

Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna. 

 

Informacje dodatkowe: 
Pytania dotyczące konkursu można przesyłać na adres mailowy: 

agatauk02@gmail.com - język angielski 

ula.golec123@gmail.com - język niemiecki, 
w temacie podając nazwę konkursu. 


