
 

 

 
 
 

 

 

Zaproszenie 

 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Żorskich Twórców Kultury w Żorach zaprasza 

uczniów klas szóstych i siódmych szkół podstawowych oraz klas drugich  

i trzecich gimnazjów na  

 Powiatowy Konkurs Przysłów w Języku Niemieckim i Angielskim  
 

 

Regulamin konkursu 

 
1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas szóstych i siódmych szkół podstawowych 

oraz klas drugich i trzecich gimnazjów z terenu powiatu żorskiego. 

2. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. Żorskich Twórców Kultury 

w Żorach. 

3. Cele konkursu: 

 zachęcenie do pogłębiania wiedzy językowej i postawy ciekawości, 

 rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości oraz wiary we własne 

możliwości językowe, 

 stopniowe przygotowanie ucznia do samodzielności w procesie uczenia się języka 

obcego, 

 podnoszenie poziomu umiejętności językowych, 

 zaznajamianie się z dziedzictwem kulturowym krajów anglo-  

i niemieckojęzycznych, 

 propagowanie idei wielojęzyczności,  

 przekazanie uczniom walorów wychowawczych zawartych w przysłowiach, 

 rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole. 

4. Formuła konkursu: 

W konkursie biorą udział drużyny trzyosobowe (jedna ze szkoły). Zadania polegają 

min. na rozpoznawaniu przysłów przedstawionych na ilustracjach, uzupełnianiu 

brakujących elementów w przysłowiach czy też podawaniu odpowiednika w innym 

języku. 

5. Zakres materiału do konkursu obejmuje 30 przysłów w języku polskim, angielskim  

i niemieckim (w załączniku). 

6. Każda drużyna musi dysponować telefonem komórkowym lub tabletem z własnym 

dostępem do internetu. 

7. Przewidywany czas trwania konkursu wynosi dwie godziny. 

8. Konkurencje będą oceniane przez specjalnie powołaną komisję konkursową. 

9. Konkurs odbędzie się 26 marca 2018 o godz. 10:00 w Szkole Podstawowej nr 3 im. 

Żorskich Twórców Kultury w Żorach (budynek dawnego Gimnazjum nr 2 w Żorach, 

ul. Ks. P. Klimka 7). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie prosimy potwierdzić na dołączonym formularzu 

zgłoszeniowym do 15 marca 2018 przesyłając go na nr faksu szkoły: (0-32) 434 28 75 

11. Dla laureatów przewidziane są nagrody i dyplomy. 

12. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do publikacji zdjęć uczestników 

konkursu oraz relacji z jego przebiegu wraz z wykorzystaniem wizerunku jego 

uczestników. 

 

 
Kontakt:  

Monika Korpyś  monika.korpys@op.pl 

Maria Strzelczyk em.strzelczyk@gmail.com  

Grażyna Skwarko gskwarko@interia.pl 

 


