
 
SZKOLNY KONKURS JĘZYKOWY  

 

                     

CRAZY TONGUES 
organizowany przez 

Zespół Szkół im. Wincentego Witosa  

w Zarzeczu 

 

 

ZAPRASZAMY!  

CZEKAJĄ ATRAKCYJNE NAGRODY! 
 



REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU JĘZYKOWEGO ORGANIZOWANEGO 

PRZEZ  ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. WINCENTEGO WITOSA  

W ZARZECZU 
1. Organizatorem konkursu są nauczyciele języka angielskiego. 

2. Cele konkursu: 

• rozbudzanie zainteresowania młodzieży szkolnej językami i kulturą obcych 

krajów; 

• popularyzacja i poznawanie języków obcych; 

• popularyzacja Dnia Języków Obcych; 

• ćwiczenie słownictwa, wymowy i intonacji; 

3. Zasady konkursu: 

• udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny;  

• konkurs jest adresowany do uczniów wszystkich klas w Zespole Szkół im. 

W.Witosa w Zarzeczu; 

• uczestnicy konkursu samodzielnie, według własnego uznania wybierają tzw. 

„łamańce językowe” i muszą nauczyć się ich na pamięć; 

• „łamańce językowe” mogą być tylko w 4 językach: angielskim, niemieckim, 

rosyjskim lub ukraińskim; 

• następnie uczniowie muszą nagrać filmik, na którym pokazują jak dobrze 

opanowali „łamańce językowe”; 

• filmik należy przesłać na Messenger do pani Barbary Juroszek-Sowa lub pani 

Małgorzaty Biały do dnia 23 września 2022r.; 

• wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 26 września 2022r. na stronie 

internetowej Zespołu Szkół im. W. Witosa w Zarzeczu oraz na FB szkoły. 

Wysłanie pracy jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu i następującego 

oświadczenia:  

Zapoznałem się z Regulaminem konkursu i akceptuję wszystkie jego warunki. 

Jestem autorem złożonej pracy.  

Ocena prac oraz nagrody: 

• o kolejności zajętych miejsc zdecyduje powołane jury konkursowe; 

• przyznane zostaną 3 nagrody główne za I, II i III miejsce; 

• jury dokona oceny prac biorąc pod uwagę: liczbę „łamańców językowych” – 

zaznaczając, że można przedstawić tylko jeden „łamaniec” w każdym języku, 

poprawność, wymowę, intonację, tempo wypowiedzi; 

• każda osoba, która weźmie udział w konkursie otrzyma ocenę celujący  

z aktywności z j.angielskiego lub j.niemieckiego oraz dodatnie punkty  

z zachowania; 

• nagrodzone prace będą opublikowane na stronie internetowej oraz FB szkoły. 

Szczegółowe informacje na temat konkursu będzie można uzyskać u: 

pani Barbary Juroszek-Sowa, pani Małgorzaty Biały lub pani Anny Wróbel. 

 


