
„ P A R A D E ”  
 

II WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO  

„ ŚWIĘTA OBSZARU KRAJÓW ANGLOJĘZYCZNYCH” 

 

II WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO 

 „ ŚWIĘTA OBSZARU KRAJÓW NIEMIECKOJĘZYCZNYCH” 

 

DLA UCZNIÓW KLAS 6 

ZS 16 SZCZECIN 2016 

 

 1. Konkurs języka angielskiego i niemieckiego PARADE ma charakter jednorazowy (bez 

eliminacji wstępnych) i przeprowadzony zostanie w siedzibie szkoły przy ul. E. Plater 20 w 

Szczecinie w dniu 16.05.2016 roku (poniedziałek) w godzinach od 13: 40 do 14: 50 

(wstępnie) - w tym 60 minut na rozwiązywanie testu oraz 10 minut na sprawy organizacyjne. 

Testy są przygotowane w ten sposób, aby uczeń bez pośpiechu mógł odpowiedzieć na 

wszystkie pytania w ciągu 60 minut.  

2. Do konkursu PARADE każda szkoła może zgłosić 2 uczniów łącznie do obu konkursów, w 

dowolnej kombinacji ( angielski-angielski, angielski- niemiecki, niemiecki- niemiecki).  

3. Konkurs ma formę testu wielokrotnego wyboru i składa się z 40 pytań. Dla każdego pytania 

prawidłowych może być od jednej do czterech odpowiedzi.  

4. Pytania konkursowe obejmują swoim zakresem ponadpodstawowe treści nauczania języka 

angielskiego i niemieckiego przewidziane dla szkół podstawowych.  

5. Przystępując do testu, każdy uczeń ma na swoim koncie tyle punktów ile może być 

poprawnych odpowiedzi w całym teście. Suma punktów będzie podana na testach. 

Za każdą poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt, za każdą błędną odpowiedź 

odejmuje mu się 1 punkt. Za brak odpowiedzi uczeń nie dostaje żadnego punktu.  

6. Uczeń zaznacza odpowiedzi na Karcie Odpowiedzi, zaznaczając krzyżykiem odpowiednią 

literę/ litery: A, B, C lub D. W przypadku, kiedy uczeń chce zmienić swoją odpowiedź – 

błędną otacza kółkiem, a prawidłową zakreśla długopisem.  

7. Zadania i polecenia na Konkursach będą w języku obcym. 

8. W czasie testu nie można korzystać z żadnych pomocy naukowych (w tym słowników).  

9. Karty odpowiedzi należy wypełnić czarnym lub niebieskim długopisem.  

10. Pytania w sprawie konkursu można kierować bezpośrednio do organizatora konkursu:  

Sylwia Grygorcewicz (j. angielski):  e-mail: sylwia.grygorcewicz.zs16@gmail.com 

Karina Antończak (j. niemiecki):   e-mail: antonczakkarina@gmail.com  

ZS 16 Szczecin:     e-mail: zs16@miasto.szczecin.pl , 91 453 94 33 

 

11. Zgłoszenia szkoły do konkursu należy dokonać do dnia 10.05.2016 roku ( wtorek) do 

godziny 15:00, wypełniając formularz zgłoszeniowy (w formie elektronicznej nie jest 

wymagany podpis) i przesyłając go na adres mailowy organizatora konkursu lub na nr faks 

91 453 94 33. 

12. Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia elektronicznego jest email zwrotny do wysyłającego 

formularz. Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia wysłanego faksem jest wydruk faksu. 

Zgłoszenia telefoniczne i pocztowe nie będą przyjmowane. 

13. Nagrody otrzymają osoby, które zajmą I-III miejsca w konkursie języka angielskiego oraz 

miejsca I-III w konkursie języka niemieckiego, natomiast wszyscy uczestnicy otrzymają 

dyplomy, a ich opiekunowie podziękowania. 

14. Prace będą sprawdzane po napisaniu testu. Nagrody zostaną wręczone w tym samym dniu. 
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Z A K R E S :  

★ Wybrane święta z obszaru krajów anglojęzycznych 
( the UK, the USA, Canada, Australia, the Republic of Ireland): 

 Christmas 

 Easter i okres wielkanocny 

 St. Valentine's Day  

 Halloween  

 Independence Day (the USA) 

 Thanksgiving Day 

 April Fool’s Day 

 St. Patrick’s Day 

 Guy Fawkes Day (Bonfire Night) 

 Queen's Birthday  

 

 

★ Wybrane święta z obszarów krajów niemieckojęzycznych 

(Deutschland, Ősterreich, die Schweiz,  Fürstentum Liechtenstein): 
 

 Tag der Deutschen Einheit ( Deutschland) 

 Ősterreischischer Nationalfeiertag (Ősterreich) 

 Bundesfeiertag ( die Schweiz) 

 Staatsfeiertag (Fürstentum Liechtenstein) 

 Weihnachten 

 Ostern 

 Pfingsten 

 Karneval 

 Reformationstag (Reformationsfest, Gedenktag der Reformation) – 

DACH – Länder 

 Nikolaustag 

 Marinstag 

 

★ Zakres materiału na konkursie z języka angielskiego i niemieckiego 

obejmuje wiedzę na temat podanych świąt z zakresu: 

- historia 

- słownictwo / terminologia 

- obyczaje i tradycje 

- daty świąt ( jeżeli są ruchome, to zasada wyznaczania święta i data 

obchodów w 2016r.) 



…………………..…….      …………………… 

      pieczątka szkoły             data 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
(proszę wypełnić CAŁOŚĆ DRUKOWANYMI literami ) 

 

 „PARADE” 2016 
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DOKŁADNY ADRES I NAZWA SZKOŁY: 

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

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

TEL./E-MAIL  ………………………………………………………………..…………..  

 

OSOBY ZGŁOSZONE NA KONKURS (IMIĘ, NAZWISKO, KLASA): 

 

1. ……………………………………………………………, JĘZYK …………………. 

2. ……………………………………………………………, JĘZYK …………………. 

IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA:  

……………………………………………………………………………………………. 

TELEFON KONTAKTOWY I E-MAIL DO OPIEKUNA / DO SZKOŁY 

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

 

Uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych i wizerunku w 

materiałach konkursowych i pokonkursowych. 

 

……………………………………………. 

Podpis szkolnego opiekuna konkursu 


