
 

Szkoła Podstawowa w Bysławiu 
 

zaprasza do wzięcia udziału w 

 

 

XIV Powiatowym  Konkursie Językowym 
 

dla uczniów szkół podstawowych 
 

 

 

Już po raz czternasty organizujemy konkurs językowy  

dla wszystkich pasjonatów języka angielskiego i niemieckiego,  

którzy z chęcią staną do walki o najwyższe podium.  

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych z terenu Powiatu Tucholskiego 

do wzięcia udziału w konkursie, który będzie miał miejsce  

13 maja 2020 w Szkole Podstawowej w Bysławiu o godz. 9.30.  

 

 

Dla zwycięzców przewidziane są dyplomy i atrakcyjne nagrody. 

 

Zapraszamy i życzymy powodzenia. 

 

 

Organizatorzy konkursu: 

 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Bysławiu 

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

Anna Grzymska – nauczyciel j. angielskiego 

Piotr Kapka – nauczyciel j. niemieckiego 

 

 

Bysław 2020 



 

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-VIII szkoły podstawowej. 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 klas VII - VIII) 

- językowych ( język angielski, język niemiecki). 

 

Uwaga!!! Od roku 2017 nie ma kategorii – szkoła podstawowa, język niemiecki, klasy 4-6. 

 

2. Organizator. 

Szkolnym organizatorem konkursu  jest Szkoła Podstawowa 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 rozpocznie się w środę, 13 maja 2020 roku w Szkole Podstawowej 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 Szkoły Podstawowej 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 Australia, z języka niemieckiego Niemcy. 

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 Szkoły Podstawowej 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 końca kwietnia 2020 r. na specjalnym formularzu zgłoszeniowym 

(w załączniku) na adres: Szkoła Podstawowa w Bysławiu, ul. Kwiatowa 9, 89-510 Bysław lub 

drogą mailową na adres: monikabien@poczta.onet.pl.  

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  

2020-02-10 

                                                      Pieczątka szkoły/podpis dyrekcji  



 

Formularz zgłoszeniowy na XIV Powiatowy Konkurs Językowy* 

Bysław 2020 

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

 

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

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

 

 Język angielski Język niemiecki 

 

Szkoła 

podstawowa 

klasy 4-6 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

 

……………………………………… 

(imię i nazwisko opiekuna) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SP  

klasy 7-8  

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

 

…………………………………… 

(imię i nazwisko opiekuna) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

 

…………………………………… 

(imię i nazwisko opiekuna) 

*imiona i nazwiska prosimy wpisywać drukowanymi literami 

 



Załącznik – język angielski – szkoła podstawowa - klasy 4-8 (wspólny tekst) 

 
Especially for You 
 

Kylie Minogue, Jason Donovan 

 

Especially for you 
I want to let you know what I was going through 
All the time we were apart 
I thought of you 
You were in my heart 
My love never changed 
I still feel the same 

Especially for you 
I want to tell you I was feeling that way too 
And if dreams were wings, you know 
I would have flown to you 
To be where you are 
No matter how far 
And now that I'm next to you 

No more dreaming about tomorrow 
Forget the loneliness and the sorrow 
I've got to say 
It's all because of you 

And now we're back together, together 
I want to show you my heart is oh so true 
And all the love I have is 
Especially for you 

Especially for you 
I want to tell you, you mean all the world to me 
How I'm certain that our love was meant to be 
You changed my life 
You showed me the way 
And now that I'm next to you 

I've waited long enough to find you 
I want to put all the hurt behind you 
Oh, 
And I want to bring out all the love inside you 
Oh 

And now we're back together, together 
I want to show you my heart is oh so true 
And all the love I have is 
Especially for you  

(...) 

 

źródło: 
https://www.google.com/search?q=especially+for+you+tekst&rlz=1C1QJDB_enPL733PL740&oq=especially+for+you+tekst&aq

s=chrome..69i57j0l7.5388j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

https://www.google.com/search?rlz=1C1AOHY_plPL708PL708&q=Kylie+Minogue&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3MLEsrFjEyutdmZOZquCbmZefXpoKAKooLiQcAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwispfKCl4zhAhVNDewKHYhqDMQQMTAAegQIBhAF
https://www.google.com/search?rlz=1C1AOHY_plPL708PL708&q=Jason+Donovan&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MKy0MExexMrrlVicn6fgkp-XX5aYBwA-NJi5HQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwispfKCl4zhAhVNDewKHYhqDMQQMTAAegQIBhAG
https://www.google.com/search?q=especially+for+you+tekst&rlz=1C1QJDB_enPL733PL740&oq=especially+for+you+tekst&aqs=chrome..69i57j0l7.5388j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=especially+for+you+tekst&rlz=1C1QJDB_enPL733PL740&oq=especially+for+you+tekst&aqs=chrome..69i57j0l7.5388j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


 

Załącznik – język niemiecki  

 

Sie sieht mich nicht  

Xavier Naidoo 

Wenn sie vorbeigeht 
Dann scheint es wie ein Feuerwerk 
Vor einem Himmel ist es sie die ich bemerk' 
Ihrer Königlichkeit ist nur ein König wert 

Und ich bin wenig königlich 
Sie sieht mich einfach nicht 

Wenn sie tanzt dann tanzt alles 
Ihre Hüften und Arme 
Alles erhellt sich im Licht dieser Dame 
Sie hat die Anmut und die Reinheit 
Die die anderen nicht haben 

Sie hat all das was ich 
Nicht hab' 
Sie sieht mich einfach nicht 

Je mehr ich mich ihr näher' desto 
Ungeschickter bin ich 
Mein Körper meine Stimme mein Gesicht 
Es gibt Grenzen, die man trotz Millionen von Soldaten wegwischt 
Aber unsere überwindet man nicht 

Er hat Stil ist delikat bedient sich 
Gesten so zart 
Das leichte Leben dieser Welt ist seine Art 
Er ist so sehr auch das was er nicht zu 
Sein vermag 
Doch die Frauen wissen nicht 
Von diesen Dingen wenn er spricht 

Sie sieht mich einfach nicht 

Man kann so vieles ändern 
Wenn man zu kämpfen bereit ist  
Aber nicht diese Ungerechtigkeit 

[…] 

Źródło: http://www.metrolyrics.com/sie-sieht-mich-nicht-lyrics-xavier-naidoo.html 

 


