
Technikum Zawodowe nr 4 w Zespole Szkół nr 8 

w Szczecinie zaprasza uczniów Państwa szkoły 

na  

III edycję KONKURSU p.t.   

Wagary na językach, czyli ‘Holi Days’ w krajach 

anglojęzycznych i niemieckojęzycznych   

Proponujemy Państwa uczniom sposób na nietypowe spędzenie tzw. Dnia Wagarowicza 
w naszej szkole. Przedstawicieli poszczególnych klas II i III czeka przygoda z językami 
obcymi (język angielski i niemiecki na poziomie A1-B1) podczas podróży dookoła świata. 
Wydarzenie zwieńczy językowy test oparty na wiedzy zdobytej podczas tej podróży. 

 

Wagarujcie z nami! 
 

REGULAMIN KONKURSU DLA GIMNAZJALISTÓW KLAS II I III   

W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 

TERMIN: 21.03.2015, godz.12.30 – 14.30, 

MIEJSCE: ZS nr 8, al. 3-go Maja 1a, 70-214 Szczecin, 

Ogólne zasady konkursu:  

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas drugich i trzecich szkół gimnazjalnych w 
województwie zachodniopomorskim. W Konkursie nie mogą brać udziału uczniowie, którzy 
uczęszczają do szkoły/klasy dwujęzycznej (z językiem angielskim lub niemieckim) oraz 
uczniowie, którzy przebywali w kraju anglojęzycznym/ niemieckojęzycznym dłużej niż pół roku. 

2. Organizatorami Konkursu są nauczyciele języka angielskiego i niemieckiego Technikum nr 4 w 
Zespole Szkół nr 8, al. Maja 1a w Szczecinie. 

3. Sponsorami Konkursu są: TP ZSE nr 2 w Szczecinie i wydawnictwa książek i podręczników do 
nauki języków obcych. 

4. Komisję Konkursu tworzą nauczyciele języka angielskiego i niemieckiego w Zespole Szkół nr 8 
w Szczecinie, tj.: 

• koordynatorki: Joanna Rygielska Barwacz (jrygielskabarwacz@zs8.szczecin.pl), tel. 
914337240, Wioletta Ryndak (upb@wp.pl), tel. 603525279, 

• współorganizatorzy na terenie ZS nr 8 : Joanna Łukaszewska, Aleksandra Badura, Tomasz 
Krzyżanowski, Agata Gralewska-Ściechura, Agata Gąsior, Marta Koguciuk, Olimpia 
Bednarczyk. 

5. Materiały konkursowe (informacje, testy, pytania, polecenia) opracowywane są przez 
nauczycieli ZS nr 8 w Szczecinie. 

6. Zgłoszenia uczestnictwa szkoły (jedno zgłoszenie  ze szkoły wraz z danymi nauczyciela-
opiekuna ) należy przesyłać na załączonym formularzu do 15.03.2016 r. poczt ą tradycyjn ą na 
adres:  

 
 
 
 
 



Zespół Szkół nr 8 
Al. 3 Maja 1a 

70-781 Szczecin  
lub elektroniczn ą na adres : sekretariat@zs8.szczecin.pl 
lub faxem na nr 914343721 
 

(Formularz znajduje się na stronie 3 Regulaminu.) 

 
Szczegółowe zasady konkursu:  

1) Szkoła gimnazjalna wyłania wśród uczniów klas II i III przedstawicieli, których łączy w 
grupy. Grupy mogą liczyć od 3 do 4 osób. Poszczególni uczniowie tworzący grupy powinni 
znać język angielski lub niemiecki, bądź obydwa języki  na poziomie A1-B1 (wg. CEFR). Ich 
zadaniem będzie bowiem rozwiązanie testu w dwóch językach.  

2) Jedno gimnazjum może wydelegować maksymalnie trzy grupy ze swojej placówki. 
3) Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie drogą mailową lub faksem 

wypełnionego formularza zgłoszeniowego do 15.03.2016.  
4) Konkurs składa się z następujących etapów: 

A. Wycieczka kulturowa, 
B. Test zespołowy. 

Ad. A.  

Podczas pierwszej części uczniowie zapoznają się z treścią wystawy przygotowaną przez 
uczniów klas I, II i III Zespołu szkół nr 8 dotyczącą świąt anglojęzycznych i niemieckojęzycznych 
zawierających w nazwie słowo ‘Day’ lub ‘Tag’. Język przekazu to język angielski i język niemiecki. 
Organizatorzy poszczególnych wystaw odpowiadają na wszelkie pytania dotyczące słownictwa, 
faktów, wątpliwości związanych z ewentualnymi trudnościami językowymi. Podczas zwiedzania 
stanowisk gimnazjaliści mogą również robić notatki na wcześniej przygotowanych arkuszach 
dostarczonych przez organizatora przy wejściu na salę ze stanowiskami. Wizyta na wystawie trwa 
około 45 – 60 minut .  

Ad. B.  

W drugiej części konkursu poszczególne grupy gimnazjalistów zespołowo rozwiążą test oparty 
o wiedzę zdobytą podczas zwiedzania stanowisk kulturowych. Techniki testowe występujące w 
tym quizie są typowe dla technik stosowanych na egzaminie gimnazjalnym, tzn.: wielokrotny 
wybór, dobieranie, prawda/fałsz, udzielanie krótkich odpowiedzi na pytania. Test jest przygotowany 
w języku angielskim (dotyczący krajów anglojęzycznych), niemieckim (dotyczący krajów 
niemieckojęzycznych) i zawiera TYLKO zadania dotyczące informacji uzyskanych podczas 
imprezy. Pytania są skonstruowane nieskomplikowanym językiem. Test jest jednolity dla każdej 
grupy i trwa około  45 minut .  

5) O wynikach konkursu poszczególne szkoły zostaną powiadomione droga mailową a lista 
laureatów będzie ogłoszona na stronie internetowej szkoły 18.04.2016.  
(www.zs8.szczecin.pl),  

6) Dyplomy poświadczające uczestnictwo w konkursie zostaną przesłane pocztą,  
7) Wręczenie nagród laureatom nastąpi w późniejszym terminie, ustalonym telefonicznie z 

opiekunami grup, 
8) Każda szkoła gimnazjalna otrzyma dyplom z podziękowaniami za uczestnictwo w 

wydarzeniu i wizytę w naszej placówce. 
9) Wszyscy uczestnicy  uzyskają 2 dodatkowe punkty przy rekrutacji do TZ nr 4 (w ZS nr 8). 
10) Sprawy nieuregulowane regulaminem rozstrzyga Komisja. 



 

Formularz  zgłoszenia  szkoły do 
konkursu p.t.  

Wagary na językach, czyli ‘Holi Days’ w krajach 

anglojęzycznych i niemieckojęzycznych   

 

organizowany przez  

 

Technikum nr 4 w Zespole Szkół nr 8 w Szczecinie 

PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

Nazwa gimnazjum: …………………………………………..………….………….. 

Adres: …………………………………………………….….………………….......... 

  ………………………………………………….…………………………….. 

Imię i nazwisko nauczyciela opiekuna: …………………………....... ................ 

Telefon kontaktowy: ………………………………………………………...……… 

E-mail: ………………………………………………………………………………… 

Liczba grup/w tym ł ącznie osób: ………………………………….. 

 

W Konkursie nie biorą udziału uczniowie, którzy uczęszczają do szkoły/klasy 
dwujęzycznej (z językiem angielskim, niemieckim)  i uczniowie, którzy przebywali w 
kraju anglojęzycznym lub niemieckojęzycznym dłużej niż pół roku.  

 

Uwagi: …………………………………………………………………………………………… 

  

 

pieczątka i podpis dyrektora szkoły 

 

 

…………………………………………….. 


