
 

Zespół Szkół w Bysławiu 
                                            

zaprasza do wzięcia udziału w 

 

 

     XII  Powiatowym  Konkursie  Językowym 
                

dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 
 

 

 

Już po raz dwunasty 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  

12 maja 2017 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 2017 



 

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!!! W roku 2017 nie ma kategorii – szkoła podstawowa, język niemiecki. 

 

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 w piątek, 12 maja 2017 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. Osoby piszące testy z dwóch 

języków będą miały czas wydłużony do 90 min.  

 

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 do tekstu typu np. wybór wielokrotny, 

dobieranie, z luką, prawda/fałsz, odpowiedzi do pytań); 5 -10 pkt 

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

angielskiego jest Szkocja, z języka niemieckiego Szwajcaria. 

 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. 

Szkoły zgłaszają uczestników do dnia 30 kwietnia 2017 r. na specjalnym formularzu 

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

lub drogą mailową na adres: piotrkapka@interia.pl (w temacie proszę napisać: Konkurs językowy 

Bysław 2017 – lista uczestników). 

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       Pieczątka szkoły/podpis dyrekcji 

2017-03-17                                                       

mailto:piotrkapka@interia.pl


Formularz zgłoszeniowy na XII Powiatowy Konkurs Językowy* 

Bysław 2017 

…………………………………………………………………………………………… 
(nazwa i adres szkoły – uczestnika konkursu) 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

(adres mailowy, na który mają zostać przesłane wyniki konkursu) 

 

  

Język angielski 

 

Język niemiecki 

 

Szkoła 

podstawowa 

 

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 30 kwietnia 2017 r.;     

imiona i nazwiska prosimy wpisywać drukowanymi literami 

 



Załącznik – język angielski – szkoła podstawowa 

Amy Macdonald – This is the life 

Oh the wind whistles down 

The cold dark street tonight 

And the people they were dancing 

To the music vibe 

And the boys chase the girls, with curls in their hair 

While the shocked too many sit way over there 

And the songs get louder each one better than before 

And you singing the song thinking this is the life 

And you wake up in the morning and your head feels twice the size 

Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? 

And you singing the song thinking this is the life 

And you wake up in the morning and your head feels twice the size 

Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? 

Where you gonna sleep tonight 

So you're heading down the road in your taxi for 4 

And you're waiting outside jimmy's front door 

But nobody's in and nobody's home till 4 

So you're sitting there with nothing to do 

Talking about Robert Ragger and his 1 leg crew 

And where you gonna go, where you gonna sleep tonight? 

And you singing the song thinking this is the life 

And you wake up in the morning and your head feels twice the size 

Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? 

And you singing the song thinking this is the life 

And you wake up in the morning and your head feels twice the size 

Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? 

Where you gonna sleep tonight 

 

Źródło: https://play.google.com/music 

 

 

 

 

 

 

 

https://play.google.com/music


Załącznik – język angielski – gimnazjum 

Grease - Summer Nights 

Summer loving had me a blast 
Summer loving happened so fast 
I met a girl crazy for me 
Met a boy cute as can be 
Summer days drifting away to oh oh the summer nights 

Tell me more, tell me more 
Did you get very far 
Tell me more, tell me more 
Like does he have a car 

She swam by me she got a cramp 
He swam by me got my suit damp 
I saved her life she nearly drown 
He showed off splashing around 
Summer sun something's begun but oh oh the summer nightsSee All 

Tell me more, tell me more 
Was it love at first sight? 
Tell me more, tell me more 
Did she put up a fight? 

Took her bowling in the arcade 
We went strolling drank lemonade 
We made out under the dock 
We stayed out till ten o'clock 
Summer fling don't mean a thing but oh oh the summer nights 

Tell me more, tell me more 
But you don't gotta brag 
Tell me more, tell me more 
Cause he sounds like a drag 

He got friendly holding my hand 
She got friendly down in the sand 
He was sweet just turned eighteen 
Well she was good you know what I mean 
Summer heat boy and girl meet but oh oh the summer nights 

Tell me more, tell me more 
How much dough did he spend? 
Tell me more, tell me more 
Could she get me a friend? 

It turned colder that's where it ends 
So I told her we'd still be friends 
Then we made our true love vow 
Wonder what she's doing now 

Summer dreams ripped at the seams but oh those summer nights 
Tell me more, tell me more 

 

 

http://www.metrolyrics.com/ml-discussions-summer-nights-lyrics-grease/1289.html


Załącznik – język niemiecki - gimnazjum 

Herbert Grönemeyer 

Jetzt oder nie 

Farben auf dem Asphalt 

Wasser schlägt ins Gesicht 

Mut wird sich angesungen 

fast ohnmächtig vor Wut der Gewalt entgegen 

 

Nächtelang nachgedacht 

jahrelang überwacht 

tausendmal aufgegeben 

alles falsch, ich will nur leben 

 

Refrain: 

Jetzt oder nie 

jetzt oder nie mehr 

jetzt oder nie 

wascht ihr nur eure Autos 

 

Sie werden dich fotografier'n 

sie werden dich registrier'n 

du verbaust dir dein ganzes Leben 

warum nur du, es gibt doch so viele andere 

Kämpfen für ein Land, 

wo jeder noch reden kann 

herausschrei'n, was ihm weh tut 

wer ewig schluckt, stirbt von innen 

 

Refrain 

 

Es tut so gut, 

wenn dir die Seele brennt 

du auf die Straße rennst 

und du zeigst, es geht dir nicht gut, 

dass dir der Kopf zerspringt 

und du weißt, dass du was tun musst 

 

Wir werden dosiert zensiert, 

Menschen achtlos diffamiert 

wie eine träge Herde Kühe 

schau'n wir kurz auf und grasen dann gemütlich weiter 

 

Das Fernsehen redet uns tot 

Pflanzen sterben an Atemnot 

wir warten immer zu lange 

die Zeit rennt weg, wir müssen's angehn 

 

Źródło: http://www.songtexte.com/songtext/herbert-gronemeyer/jetzt-oder-nie-53dcf771.html 

 


