Zespół Szkół Nr 2
ul. Wałowa 5
44-300 Wodzisław
tel. (32) 4530144
fax. (32) 4530144

Śl.

IV POWIATOWY KONKURS JĘZYKA
ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH ORAZ ODDZIAŁÓW
GIMNAZJALNYCH
‘YOU CAN SPEAK ENGLISH’
rok szkolny 2018/2019
ORGANIZACJA I PRZEBIEG KONKURSU:
1.Celem konkursu jest zachęcenie uczniów Szkół Podstawowych
oraz oddziałów gimnazjalnych do pogłębiania znajomości i
umiejętności posługiwania się językiem mówionym i rozwijania
zdolności komunikacji.
2.Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 1 w
Wodzisławiu Śl., ul. Wałowa 5
3.Data i miejsce konkursu : 29 listopada 2018, godz.9:30, Szkoła
Podstawowa Nr 1, Wodzisław Śl., ul. Wałowa 5

4.Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas VII i VIII szkół
podstawowych oraz klas III oddziałów gimnazjalnych.
5.Konkurs odbywa się na trzech poziomach, odpowiadających
trzem klasom szkoły podstawowej i oddziałów gimnazjalnych.
6.W konkursie biorą udział dwuosobowe zespoły, maksymalnie
jeden zespół na każdym poziomie z jednej szkoły.
7.Każda z dwuosobowych drużyn :
a/ wylosuje temat, w oparciu o który zaprezentuje wcześniej
przygotowaną scenkę (patrz pkt 16 ZESTAW SCENEK
KONKURSOWYCH)
b/ zareklamuje dowolny przedmiot, który powinien ułatwić życie
uczniowi ( przedmiot może być wymyślony, realny, dopuszcza się
żartobliwą formę prezentacji ) (patrz pkt 17 – LISTA
PRZYKŁADOWYCH PRODUKTÓW REKLAMOWYCH)
c/ przeprowadzi dialog według podanych wskazówek (max 2min na
przygotowanie), (patrz pkt 18 – PRZYKŁADOWY DIALOG)
d/ przeprowadzi spontaniczny dialog z nauczycielem – native
speakerem (bez przygotowania)
(w pkt d uczniowie decydują kto z pary wykona zadanie)
8.Czas prezentacji wcześniej przygotowanej scenki oraz reklamy
produktu nie powinien przekraczać 5 minut (a i b)
9.W konkursie oceniane są następujące umiejętności:
-płynność wypowiedzi,
-poprawność gramatyczna,
-dobór i bogactwo słownictwa,
-poprawność wymowy,
-oryginalość przedstawienia tematu,

-trafność ujęcia tematu,
-aktywną współpracę pomiędzy obojgiem uczniów w drużynie.
-elementy dodatkowe np. rekwizyty
(max ilość pkt do uzyskania w każdej konkurencji to 8pkt)
10.W przypadku uzyskania przez zespoły jednakowej ilości
punktów, o kolejności decyduje dogrywka.
11. Jury ogłosi wyniki po obradach, bezpośrednio po zakończeniu
ostatniej prezentacji i po podliczeniu pkt.
12. W skład Jury wchodzić będą nauczyciele opiekunowie, którzy
przybędą z uczniami na konkurs (bez możliwości głosowania na
swoje zespoły) oraz nauczyciele native speakerzy ze Szkoły
Języków Obcych PASCAL CONNECT.
13.Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują dyplomy, a laureaci
trzech pierwszych miejsc na każdym poziomie – nagrody rzeczowe
sponsorowane przez wydawnictwo PEARSON Longman (książki i
słowniki) i Szkołę Języków Obcych PASCAL CONNECT (3
miesięczny kurs języka angielskiego z native speakerami w grupach
standardowych w siedzibach szkoły w Rybniku lub Żorach)
14. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie należy nadesłać do
23 listopada 2018 r.na adres organizatora: Szkoła Podstawowa nr
1, 44-300 Wodzisław Śl. , ul. Wałwa 5, faxem na nr (32) 4530144
lub poprzez e – mail na adres:
izabela.piatkowska@pascalschool.com
15.W razie pytań prosimy o kontakt z panią Izabelą Piątkowską tel.
0693432191
16. ZESTAW SCENEK KONKURSOWYCH:
1. You are in a hotel. People in the next room are very noisy.

Complain to the manager.
2. You are at the travel agency. Ask for holidays in Italy.
3. You forgot about your best friend's birthday and you didn't
even send him/her a card. What do you do ?
4. You are at the railway information desk. Ask about trains to
Cracow. You want to get there very quickly.
5. Phone a friend to call off a date. Give a reason.
6. In the street you meet an old friend you haven't seen for a
long time. What do you say ?
7. Recommend a city to visit in Poland to a foreign tourist.
8. At the doctor's.
9. You want to exchange the T - shirt at the clothes' shop.
10. You want to go to the disco and come back after
midnight. Your mother / father disagrees.
17. LISTA PRZYKŁADOWYCH PRODUKTÓW REKLAMOWYCH
a) GUMKA RECEPTURKA
b) PROSTOWNICA DO WŁOSÓW
c) PAPIER TOALETOWY
d) GUMA DO ŻUCIA
e) DZIURAWA SKARPETKA
f) KOSTKA DO GRY
g) POMIDOR
h) BUTELKA ZIMNEJ HERBATY
i) PATYCZEK DO LODÓW
18.PRZYKŁADOWY DIALOG:

X i Y są kolegami z jednej klasy. X pożyczył od Y książkę i przez
przypadek ją zniszczył.
X: przywitaj się z kolegą i powiedz o zaistniałej sytuacji
Y: wyraź oburzenie i zapytaj jak to się stało
X: powiedz, ze zostawiłeś książkę nałóż ku i Twoja malutka siostra
zabrała ja i podarła
Y: powiedz, ze X nie powinien zostawiać pożyczonych rzeczy w
miejscu, do którego ma dostęp mała siostra
X: zgódź się z opinią Y i bardzo przeproś za to co się stało
Y: przyjmij przeprosiny
X: obiecaj, że odkupisz koledze książkę tak szybko jak to będzie
możliwe
Y: zgódź się na taką formę zadośćuczynienia za zniszczoną książkę

(pieczęć szkoły)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO
KONKURSU
‘YOU CAN SPEAK ENGLISH’
PEŁNA NAZWA SZKOŁY
.................................................................................
ADRES SZKOŁY
.................................................................................
TELEFON/ FAX/ EMAIL
.................................................................................
NAZWISKA UCZESTNIKÓW
KATEGORIA (KLASA I)
.................................................................................
.................................................................................
KATEGORIA (KLASA II)
.................................................................................
.................................................................................
KATEGORIA (KLASA III)
.................................................................................
.................................................................................
OPIEKUN
.................................................................................
TELEFON KONTAKTOWY

.................................................................................
ADRES E - MAILOWY
.................................................................................

