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I. INFORMACJE OGÓLNE 

 
1. Organizatorem konkursu XII Powiatowe Potyczki z Językiem Angielskim i Niemieckim 

„CHECK YOUR ENGLISH/PRÜFE DEIN DEUTSCH” jest Społeczna Szkoła Podstawowa Fundacji 
„Naszej Szkole” w Świdnicy. 

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych miasta Świdnicy 
oraz powiatu świdnickiego. 

3. Celami konkursu są: 
a. Rozwijanie zainteresowań uczniów i ich motywacji do nauki języka angielskiego  

i niemieckiego. 
b. Poszerzanie wiedzy na temat krajów anglojęzycznych i niemieckojęzycznych. 
c. Zachęcanie uczniów do komunikowania się w  języku angielskim i niemieckim. 
d. Stworzenie uczniom możliwości wykazania się wiedzą i umiejętnościami w atmosferze 

zdrowej rywalizacji. 
e. Rozbudzenie wrażliwości na różnice kulturowe, kształtowanie rozumienia odmienności 

kulturowych i postawy tolerancji. 
 

II. ZASADY UDZIAŁU  W KONKURSIE  
 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie klas ósmych szkół podstawowych miasta 
Świdnicy i powiatu świdnickiego.  

2. Każdy uczestnik XII edycji Potyczek przystępuje do konkursu w obu językach: angielskim  
i niemieckim. 

3. W konkursie może wziąć udział szkoła, która w terminie prześle do organizatora kartę 
zgłoszeniową dołączoną do regulaminu.  

4. Skan karty zgłoszeniowej należy przesłać pocztą elektroniczną na adres email Organizatora: 
sekretariat@szkolaspoleczna.pl  do 11 stycznia  2022 r. włącznie. 

5. Szkoły niezgłoszone do Konkursu w wyżej wymienionym terminie nie będą mogły wziąć 
udziału w pierwszym oraz kolejnych jego etapach.  

6. Zgłoszenie szkoły do Konkursu jest jednoczesną zgodą dyrektora, nauczycieli i rodziców na 
zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z poprawnym 
przebiegiem Konkursu.  

 

III. ETAPY KONKURSU 
 
1. Konkurs XII Powiatowe Potyczki z Językiem Angielskim i Niemieckim „CHECK YOUR 
ENGLISH/PRÜFE DEIN DEUTSCH” składa się z dwóch etapów: szkolnego i powiatowego.  

 
2. Etap szkolny jest przeprowadzany i sprawdzany przez Szkolną Komisję Konkursową w 
macierzystych szkołach uczestników. Ma formę indywidualnego testu pisemnego z języka 
angielskiego i niemieckiego, który sprawdza:  
a. umiejętność rozumienia tekstu czytanego, 
b. znajomość gramatyki i słownictwa, 
c. ogólną wiedzę o krajach anglojęzycznych i niemieckojęzycznych. 

 
Zadania w Etapie I są konstruowane w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego 
dla II. etapu edukacyjnego. Od uczestnika oczekuje się znajomości języka angielskiego na 
poziomie A2+, a języka niemieckiego na poziomie A1.  
 



Jednakże zadania sprawdzające wiedzę z zakresu wiedzy o krajach anglojęzycznych  
i niemieckojęzycznych, będą wymagały od uczestnika wiedzy wykraczającej poza podstawę 
programową.* 
 
3. Etap powiatowy składa się z dwóch części.  

Część pierwsza ma formę  indywidualnego testu pisemnego z języka angielskiego  

i niemieckiego. Test składa się z zadań sprawdzających: 

a. umiejętność rozumienia ze słuchu, 

b. znajomość gramatyki i słownictwa,  

c. umiejętność rozumienia tekstu czytanego, 

d. wiedzę o krajach anglojęzycznych i niemieckojęzycznych.  
 

Testy w części pierwszej konkursu przeprowadzają Szkolne Komisje Konkursowe w 
macierzystych szkołach uczestników, a sprawdzają Organizatorzy Konkursu. Wyniki testów 
uczestników zostaną ogłoszone po zakończeniu części drugiej Konkursu. 

 
Część druga (drużynowa) będzie polegać na stworzeniu i zaprezentowaniu przez uczestników 
danej szkoły (3-osobowe drużyny) wypowiedzi ustnej w języku angielskim. Temat wypowiedzi 
zostanie wylosowany przez drużynę przed rozpoczęciem rywalizacji. Maksymalny czas 
prezentacji ustnej nie może przekroczyć 3 minut. Zestaw tematów wypowiedzi zostanie 
przesłany do szkół uczestniczących w konkursie na tydzień przed częścią drugą konkursu. 

       Prezentacje drużynowe oceniać będzie powołane przez Organizatorów Jury. 
 

W części drugiej Konkursu biorą udział wszyscy uczestnicy Konkursu – niezależnie od wyniku 
osiągniętego przez nich w części pierwszej. 

Od uczestnika etapu powiatowego Konkursu oczekuje się znajomości języka angielskiego na 
poziomie B1, a języka niemieckiego na poziomie A1+. Ponadto uczestnik będzie musiał wykazać 
się wiedzą o krajach anglojęzycznych i niemieckojęzycznych wykraczającą poza podstawę 
programową kształcenia ogólnego dla II. etapu edukacyjnego.* 
 
*W zakres wiedzy o krajach anglojęzycznych i niemieckojęzycznych wchodzą: podstawowe zagadnienia 
geograficzne i historyczne, tradycje i obyczaje, święta, życie codzienne, znane postaci ze świata nauki, 
kultury, sportu i polityki. 

 

IV. PRZEBIEG KONKURSU  
 

1. Przed przystąpieniem do etapu szkolnego Dyrektor szkoły zgłoszonej do Konkursu powołuje 
Szkolną Komisję Konkursową oraz jej przewodniczącego, czuwającego nad poprawnym 
przebiegiem szkolnego etapu Konkursu.  
 

2. Do 17 stycznia 2022 r. Organizator prześle na adres emailowy szkoły jeden egzemplarz 
testu (do powielenia) wraz z kluczem odpowiedzi oraz wzorem protokołu.   
 

3. Etap szkolny Konkursu zostanie przeprowadzony we wszystkich szkołach do 24 stycznia  
2022 r. włącznie. 
 

4. Etap szkolny trwa 60 minut.  
 

5. Liczba uczestników w etapie szkolnym jest nieograniczona.  



 

6. Do 28 stycznia 2022 r. włącznie  Przewodniczący Szkolnych Komisji Konkursowych wysyłają 
skan protokołu z pracy komisji na adres mailowy: sekretariat@szkolaspoleczna.pl.  
 

7. Na podstawie przesłanych protokołów Komisja Konkursowa Społecznej Szkoły 
Podstawowej w Świdnicy kwalifikuje uczestników do etapu powiatowego. Awansują do 
niego uczniowie, którzy znaleźli się na 1., 2. i 3. miejscu pod względem ilości zdobytych 
punktów w etapie szkolnym.  
 

8. Część pierwsza etapu powiatowego odbędzie się 24 lutego 2022 r. w godz. 12.00 - 13.00  
w macierzystych szkołach uczestników i przeprowadzają go Szkolne Komisje Konkursowe.  
Testy do tej części konkursu Organizator prześle do szkół uczestniczących drogą emailową 
w dniu konkursu w godzinach porannych.  
 

9. Szkolne Komisje Konkursowe przesyłają wypełnione testy z pierwszej części etapu 
powiatowego do Organizatora drogą pocztową na adres: Społeczna Szkoła Podstawowa, ul. 
Mickiewicza 1-3, 58-100 Świdnica do dnia 07 marca 2022 r. (decyduje data wpłynięcia 
przesyłki). 
 

10. Część druga etapu powiatowego odbędzie się 17 marca 2022 r. o godz. 09.00 
w Społecznej Szkole Podstawowej w Świdnicy. Szczegółowy harmonogram 
przeprowadzania części drugiej etapu powiatowego szkoły otrzymają na tydzień przed 
terminem konkursu (w zależności od sytuacji epidemicznej drużyny mogą być zapraszane w 
odstępach czasowych). 

 

V. NAGRODY  
 

1. Organizatorzy wyłonią Laureatów I., II. i III. miejsca. O ostatecznym miejscu uczestnika 
zadecyduje suma punktów uzyskanych w części pierwszej i drugiej etapu powiatowego. 
Punkty uzyskane przez drużynę w części drugiej zostaną doliczone każdemu uczestnikowi 
do jego wyniku uzyskanego w część pierwszej etapu powiatowego. 

 
2. W przypadku uzyskania równej liczby punktów organizatorzy dopuszczają możliwość 

przyznania miejsc ex aequo oraz maksymalnie trzech wyróżnień. Decyzja organizatora 
będzie ostateczna. 

3. Laureaci konkursu oraz wyróżnieni otrzymają dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe. 
4. Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy potwierdzające udział w Konkursie. 
 

ORGANIZATORZY: 

Sylwia Lubieniecka – nauczyciel języka angielskiego 

Magdalena Wintoniak - nauczyciel języka angielskiego 

Katarzyna Bajcar – nauczyciel języka niemieckiego 

 

 

 

 

 



 

 
.........................................    ........................................  .....................................  
         (pieczęć szkoły)                            (miejscowość)                                      (data) 

 

 

ZGŁOSZENIE SZKOŁY DO UDZIAŁU  

W XII POWIATOWYCH POTYCZKACH  

Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM I NIEMIECKIM  

„CHECK YOUR ENGLISH/PRÜFE DEIN DEUTSCH“ 

 

1. Pełna nazwa  i adres szkoły, numer telefonu: 

……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………

…..….………………………………………………………....................................................................................... 

2. Adres emailowy szkoły: 

................................................................................................................................................ 

3. Imię i nazwisko Przewodniczącego Szkolnej Komisji Konkursowej: 

………………………………………………………………………………………………................................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                    ………………................................................  
(pieczęć i podpis dyrektora szkoły)  


