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Cele konkursu: 

1. Przybliżanie kultury, tradycji i zwyczajów krajów anglo-                            
i niemieckojęzycznych 

2. Rozbudzanie ciekawości i otwartości wobec kultur krajów anglo-                     

i niemieckojęzycznych 
3. Rozwijanie zainteresowań językowych uczniów 

4. Kształtowanie postawy otwartości i tolerancji wobec innych kultur 

5. Kształtowanie umiejętności pracy indywidualnej i zespołowej  
 

Przebieg konkursu: 

  

W ramach Festiwalu Językowego uczniowie mają szansę zaprezentować 
się w poszczególnych kategoriach konkursu: 

1) Turniej Wiedzy o Wielkiej Brytanii oraz Niemczech (grupy 3-

osobowe). Konkurs ten składać się będzie z 3 etapów. 

Etap 1: ELIMINACJE - wiedza ogólna (aspekty geograficzne, historyczne i 

kulturowe) dotyczące Wielkiej Brytanii i Niemiec. 

Etap 2: ZDYSZANE DYKTANDO - kalambury językowe (zasady gramatyczne 

i pisownia wyrazów). 

Etap 3: DZIURAWIEC - test uzupełniania luk w tekście. 

2) Materiały obejmujące zakres wiedzy do tego konkursu znajdują się na 

stronie naszego Gimnazjum w zakładce Festiwal Językowy –

WWW.niegowić.edu.pl – http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka Brytania, 

http://www.wielka_brytania.lovetotravel.pl (dot. Wielkiej Brytanii)     

oraz http://pl.wikipedia.org/wiki/Niemcy, 

http://www.germany.travel/pl/index.html (dot. Niemiec) 

3) Konkurs piosenki w języku angielskim lub niemieckim (soliści lub 

zespoły 2 – 4 osobowe); podkład muzyczny (sama muzyka bez słów) 

mogą stanowić płyty CD i instrumenty muzyczne. 

4) Konkurs na plakat dotyczący Wielkiej Brytanii lub Niemiec (technika 

dowolna, format min. A2, praca indywidualna); informacje na plakatach 

muszą być w języku angielskim lub niemieckim. 

Tematy plakat (do wyboru): 

 Potrawy narodowe 

 Sporty narodowe 

 Atrakcje turystyczne 

 Lokalne festiwale i święta narodowe 

 Znani ludzie 

http://www.niegowić.edu.pl/
http://pl.wikipedia.org/wiki/Niemcy
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Postanowienia ogólne: 

 każdy uczeń może wziąć udział w jednej lub kilku kategoriach 

 prace konkursowe (plakat) należy dostarczyć/przesłać do Gimnazjum w 

Niegowici (sekretariat) podpisane (imię, nazwisko, klasa, nazwa szkoły) 

najpóźniej do dnia 7 czerwca 2013r. 

 do 7 czerwca 2013r. należy zgłosić drogą mailową lub telefonicznie 
nazwiska uczniów, tytuł wykonywanej piosenki do konkursu piosenki 

angielskiej i/lub niemieckiej oraz 3-osobowe grupy uczniów do konkursu 

wiedzy o Wielkiej Brytanii i Niemczech 

 prace konkursowe (plakat) oceniane będą przez szkolne jury, pozostałe 
kategorie oceniane będą przez jury, w skład którego wejdą również 

nauczyciele ze szkół zaproszonych na festiwal 

  
Dane kontaktowe: 

Gimnazjum im. księdza Karola Wojtyły w Niegowici 

Niegowić 62 

32-420 Gdów, tel. (012) 251-95-15 
e - mail:gimniegowic@poczta.onet.pl 
 

Organizatorzy: 
Nauczyciele języka angielskiego – Ewa Kozaczkiewicz, Katarzyna Oleksiak-
Wicińska, Natalia Zuzia, Agnieszka Fiust 

Nauczyciele języka niemieckiego – Maria Żyła, Wioletta Kowalska, Paweł 
Ziemianek 

 

Kontakt:  

       oleksiak_k@poczta.onet.pl  

                      natalia__zuzia@wp.pl 
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