
REGULAMIN KONKURSU JĘZYKOWEGO 

JĘZYKI ŁĄCZĄ LUDZI 

 

Organizatorami konkursu są: 

 Zespól Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących im. Ludwika Henryka 

Bojanusa nr 7, ul. Stacha Konwy  11 , 18-400 Łomża 

 

Patron medialny/ sponsor nagród:  

 Portal myLomza.pl  

 LOGOS Centrum Edukacyjne  

 Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży 

 

 

Cele konkursu 

  Doskonalenie znajomości języka angielskiego i niemieckiego 

  Motywowanie uczniów do nauki języków obcych 

 

Warunki uczestnictwa 

 

Uczestnikiem konkursu może być uczeń ostatniej klasy szkoły gimnazjalnej. Warunkiem 

uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie się do nauczyciela koordynującego konkurs w danej 

szkole. Do konkursu z każdej szkoły gimnazjalnej może przystąpić maksymalnie 3 uczniów. 

 

 

Zakres programowy 

Testy konkursowe przygotowane będą przez nauczycieli języka angielskiego i niemieckiego 

Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży 

Zadania konkursowe obejmować będą: 

  test leksykalno-gramatyczny 

  transformacje leksykalno-gramatyczne 

  słowotwórstwo 

 

Zasady i przebieg konkursu 

1. Konkurs odbędzie się 7 kwietnia 2017 roku o godzinie 9.00 w siedzibie ZSWiO nr 7  

Łomży. Ze względu na sprawną organizację prosimy uczestników o przybycie 

najpóźniej o 8:30. 

2. Konkurs składa się z jednego etapu, w którym zostaną wyłonione I, II, III miejsce w 

kategorii anglo- i niemieckojęzycznej. 

3. Czas trwania konkursu: 60 minut. 

4. Konkurs ma formę pisemną. 

5. Jury konkursu składa się z nauczycieli języka angielskiego (p. Joanna Włostowska i p. 

Monika Kalinowska) oraz nauczycieli języka niemieckiego (p. Joanna Norowska, p. 

Sylwia Makowska). 

6. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 7 kwietnia 2017 roku ok. godziny 

12:00. 
 



Zgłoszenie 

1. Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń ostatniej klasy gimnazjum. Uczniowie 

zgłaszają chęć uczestnictwa u swojego nauczyciela języka angielskiego lub 

niemieckiego bądź nauczyciela koordynującego konkurs w danej szkole. 

2. Każda szkoła może zgłosić dwóch uczestników.  

3. Nauczyciel koordynujący zgłasza listę uczestników konkursu na adres e-mail: 

asiaw1980@gmail.com  (język angielski), norowska@gmail.com (język niemiecki) 

4. Zgłaszając uczestników prosimy o podanie nazwy szkoły, imion i nazwisk uczniów, 

oraz język. 

5. Prosimy o zgłoszenie uczestników najpóźniej do dnia 4 kwietnia 2017 roku. 

   

 

Nagrody 
Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 

   

 

 

Postanowienia końcowe 

Regulamin konkursu umieszczony będzie na stronie internetowej wetalomza.pl 
Koordynatorami konkursu będą nauczycielki języków obcych Zespołu Szkół Weterynaryjnych i 

Ogólnokształcących nr 7 w Łomży, p. Joanna Włostowska (kontakt asiaw1980@gmail.com) 

oraz p. mgr Joanna Norowska (kontakt norowska@gmail.com) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:norowska@gmail.com

