
 

Zespół Szkół w Bysławiu 
                                            

zaprasza do wzięcia udziału w 

 

 

     XI  Powiatowym  Konkursie  Językowym 
                

dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 
 

 

 

Już po raz jedenasty organizujemy konkurs językowy  

dla wszystkich pasjonatów języka angielskiego i niemieckiego,  

którzy z chęcią staną do walki o najwyższe podium.  

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych  

do wzięcia udziału w konkursie, który będzie miał miejsce  

24 maja 2016 w Zespole Szkół w Bysławiu o godz. 9.30.  

 

 

Dla zwycięzców przewidziane są dyplomy i atrakcyjne nagrody. 

                                        

                                           Zapraszamy i życzymy powodzenia. 

 

 

Organizatorzy konkursu: 

 

Dyrekcja Zespołu Szkół w Bysławiu 

Monika Bień-Skorupska – koordynator konkursu; nauczyciel j. angielskiego 

Anna Grzymska – nauczyciel j. angielskiego 

Piotr Kapka – nauczyciel j. niemieckiego 

 

 

Bysław 2016 



 

Regulamin konkursu. 
 

Celem konkursu jest upowszechnienie języka i kultury krajów angielskiego i niemieckiego obszaru 

językowego, zachęcenie uczniów do nauki języków obcych w wymiarze większym niż przewiduje 

to program szkolny, sprawdzenie ich umiejętności w praktyce oraz rozpowszechnianie wśród 

uczniów cywilizacyjnej konieczności znajomości języków obcych.  

 

1. Uczestnicy. 

Uczestnikiem konkursu mogą być uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej oraz gimnazjum.      

Ze względu na popularność konkursu i względy techniczne, dopuszcza się przeprowadzenie przez 

szkoły – uczestników konkursu, etapu szkolnego. Do etapu międzyszkolnego w Bysławiu mogą 

przejść max. 4 osoby z każdej grupy wiekowej i z każdej grupy językowej.  

Uczestnicy biorą udział w dwóch grupach:  

- wiekowych (uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej; uczniowie gimnazjum) 

- językowych ( język angielski, język niemiecki). 

 

Uwaga!!! Uczestnicy mogą wybrać tylko jedną kategorię językową. 

 

2. Organizator. 

Szkolnym organizatorem konkursu  jest Zespół Szkół w Bysławiu. 

3. Finansowanie konkursu. 

Udział uczniów w konkursie jest bezpłatny. Wszelkie koszty organizacyjne związane z 

przeprowadzeniem konkursu bierze na siebie Szkoła – organizator konkursu. Szkoła – organizator 

konkursu nie ponosi kosztów dojazdu uczestników do i z miejsca konkursu. 

 

4. Czas i miejsce konkursu. 

Konkurs odbędzie się 24 maja 2016 roku w Zespole Szkół w Bysławiu  o godz. 9.30. Uczestnicy 

powinni stawić się w miejscu przebiegu konkursu 15 min. przed godziną jego rozpoczęcia. 

Uczestnicy będą mieli 60 min na wypełnienie testu.  

 

5. Testy konkursowe. 

Konkurs zostanie przeprowadzony na podstawie testów opracowanych przez nauczycieli języków 

obcych Zespołu Szkół w Bysławiu. Każdy uczestnik otrzyma kartę z pytaniami testowymi oraz 

kartę odpowiedzi. 



Konkurs będzie testem złożonym z 3 części: 

1 - 50 zadań zamkniętych (do każdego pytania w teście będą podane cztery odpowiedzi, z 

których tylko jedna jest prawidłowa); 50 pkt 

2 – tekst piosenki lub wiersza powiązanego z wybranym obszarem językowym (tekst w 

załączniku; zadanie polega na uzupełnieniu luk w tekście); 10-15 pkt 

3 – tekst do przeczytania ze zrozumieniem (zadania zamknięte do tekstu typu wybór 

wielokrotny, dobieranie, z luką, prawda/fałsz); 5 -10 pkt 

W testach będą zawarte pytania o różnej skali trudności. Tematem przewodnim konkursu z języka 

angielskiego jest Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej(UK), z języka 

niemieckiego Austria. 

 6. Punktacja. 

Podstawą do oceny uczestnika są wypełnione przez uczestników karty odpowiedzi.  

Za każdą poprawną odpowiedź uczestnik otrzymuje 1 pkt, za brak odpowiedzi lub podanie błędnej 

– 0 pkt. Max uczestnik może zdobyć 70 pkt, min 0 pkt. Nieprawidłowo wypełniona karta 

odpowiedzi (nieczytelna, ze skreśleniami) może zdyskwalifikować uczestnika. 

Testy sprawdzane będą przez nauczycieli języków obcych, będących organizatorami konkursu. Dla 

potrzeb prawidłowego przebiegu konkursu Dyrekcja Zespołu Szkół w Bysławiu może powołać 

dodatkową komisję porządkową na czas przeprowadzenia konkursu.  

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w ciągu 10 dni roboczych. 

7. Zgłoszenie uczestników. 

Uczestników szkoły zgłaszają do dnia 10 maja 2016 r. na specjalnym formularzu zgłoszeniowym 

(w załączniku) na adres: Zespół Szkół w Bysławiu, ul. Kwiatowa 9, 89-510 Bysław. 

8. Nagrody. 

Nagrody w postaci dyplomów i nagród rzeczowych przewidziane są dla zwycięzców, czyli za 

zajęcie pierwszych trzech miejsc dla każdej grupy wiekowej i języka. W przypadku miejsc exequo 

(1 i/lub 2) dopuszcza się rezygnację z przyznania nagrody za miejsce trzecie.  

9. Reklamacje. 

Reklamacje uwzględniane będą jedynie na podstawie poprawnie wypełnionej karty odpowiedzi w 

nieprzekraczalnym terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników. Wypełnione testy wraz z 

odpowiedziami zostaną komisyjnie zniszczone w 7 dniu roboczym po ogłoszeniu wyników. 

 

Bysław  

2016-02-15 

                                                      Pieczątka szkoły/podpis dyrekcji  



 

Formularz zgłoszeniowy na XI Powiatowy Konkurs Językowy* 

Bysław 2016 

Przypominamy, że uczestnicy konkursu wybierają tylko jeden język obcy!!! 

…………………………………………………………………………………………… 

(nazwa i adres szkoły – uczestnika konkursu) 

  

Język angielski 

 

Język niemiecki 

 

Szkoła 

podstawowa 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

 

……………………………………… 

(imię i nazwisko opiekuna) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

 

…………………………………… 

(imię i nazwisko opiekuna) 

 

Gimnazjum 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

 

…………………………………… 

(imię i nazwisko opiekuna) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

 

…………………………………… 

(imię i nazwisko opiekuna) 

*formularz należy przesłać na adres Zespołu Szkół w Bysławiu do dnia 10 maja 2016 r.;     

imiona i nazwiska prosimy wpisywać drukowanymi literami 



Załącznik – język angielski – szkoła podstawowa/gimnazjum 

Adele - Hello  

Hello, it's me 

I was wondering if after all these years you'd like to meet 

To go over everything 

They say that time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing 

 

Hello, can you hear me? 

I'm in California dreaming about who we used to be 

When we were younger and free 

I've forgotten how it felt before the world fell at our feet 

 

There's such a difference 

Between us and a million miles 

 

Hello from the other side 

I must've called a thousand times 

To tell you I'm sorry for everything that I've done 

But when I call you never seem to be home 

 

Hello from the outside 

At least I can say that I've tried 

To tell you I'm sorry for breaking your heart 

But it don't matter, it clearly doesn't tear you apart 

Anymore 

 

Hello, how are you? 

It's so typical of me to talk about myself, I'm sorry 

I hope that you're well 

Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? 

 

It's no secret that the both of us 

Are running out of time 

 

So hello from the other side 

I must've called a thousand times 

To tell you I'm sorry for everything that I've done 

But when I call you never seem to be home 

 

Hello from the outside 

At least I can say that I've tried 

To tell you I'm sorry for breaking your heart 

But it don't matter, it clearly doesn't tear you apart anymore 

Ooooohh, anymore 

 

Hello from the other side 

I must've called a thousand times 

To tell you I'm sorry for everything that I've done 

But when I call you never seem to be home 

 

Hello from the outside 

At least I can say that I've tried 

To tell you I'm sorry for breaking your heart 

But it don't matter, it clearly doesn't tear you apart anymore  

Źródło: http://ising.pl/adele-hello-tekst  

http://ising.pl/artysta/Adele?rel=piosenka
http://ising.pl/adele-hello-tekst


Załącznik – język angielski – szkoła podstawowa/gimnazjum 

 

Leonard Cohen – Hallelujah 

 

Now I've heard there was a secret chord  

That David played, and it pleased the Lord  

But you don't really care for music, do you?  

It goes like this  

The fourth, the fifth  

The minor fall, the major lift  

The baffled king composing Hallelujah  

Hallelujah  

Hallelujah  

Hallelujah  

Hallelujah  

Your faith was strong but you needed proof  

You saw her bathing on the roof  

Her beauty and the moonlight overthrew you  

She tied you  

To a kitchen chair  

She broke your throne, and she cut your hair  

And from your lips she drew the Hallelujah  

Hallelujah, Hallelujah  

Hallelujah, Hallelujah  

You say I took the name in vain  

I don't even know the name  

But if I did, well really, what's it to you?  

There's a blaze of light  

In every word  

It doesn't matter which you heard  

The holy or the broken Hallelujah  

Hallelujah, Hallelujah  

Hallelujah, Hallelujah  

I did my best, it wasn't much  

I couldn't feel, so I tried to touch  

I've told the truth, I didn't come to fool you  

And even though  

It all went wrong  

I'll stand before the Lord of Song  

With nothing on my tongue but Hallelujah  

Hallelujah, Hallelujah  

Hallelujah, Hallelujah  

 

Źródło: http://leonardcohenfiles.com/album8.html#61 


