
 

 

 

 

 

    REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKOWEGO 

„Idiomy - słowa i obrazy jako bogactwo kulturowe” 

ORGANIZOWANEGO PRZEZ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  

IM.WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W ŚWIDNIKU 

 

1. Cele konkursu 

Celem nadrzędnym konkursu jest promocja języka niemieckiego nauczanego w szkołach 

powiatu świdnickiego oraz zachęcenie do nauki tego języka. Konkurs daje uczniom 

możliwość wzbogacenia zasobu słownictwa o wyrażenia idiomatyczne w języku niemieckim i 

sprawdzenia swoich umiejętności językowych. 

 

2. Opis konkursu 

W konkursie „Idiomy – słowa i obrazy jako bogactwo kulturowe” mogą wziąć udział 

uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych i uczniowie szkół ponadpodstawowych z 

powiatu świdnickiego.  

Warunkiem uczestnictwa ucznia w konkursie jest wypełnienie przez nauczyciela formularza 

zgłoszeniowego oraz przesłanie go do organizatora. 

Uczniowie otrzymują od organizatora materiały niezbędne do przygotowania się do konkursu 

w postaci elektronicznej.  

Tematem tegorocznego konkursu są IDIOMY PORÓWNANIA W JĘZYKU NIEMIECKIM. 

 

Udział w konkursie polega na wybraniu 5 idiomów z listy idiomów przesłanych przez 

organizatora i przedstawieniu ich w formie samodzielnie przygotowanej prezentacji wizualnej 

bądź audiowizualnej przy wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK).  

W konkursie oceniane będzie zarówno estetyczne i artystyczne wykonanie pracy, 

oryginalność i technika wykonania pracy,  jak i trafność zilustrowania idiomów. Dobrze 

zilustrowany idiom powinien pokazywać znaczenie dosłowne, jak i wskazywać znaczenie 

metaforyczne, w jakim jest używany.  

Każda szkoła może dostarczyć na konkurs maksymalnie 10 prac. Jeżeli w danej szkole więcej 

osób wykona prace, nauczyciel danego języka obcego wybiera 10 najlepszych prac. 

 

3. Harmonogram konkursu 

Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1), zgodę na udział w konkursie i zgodę na 

wykorzystanie danych osobowych (załącznik nr 2)  do udziału w konkursie  należy przesłać 

do  31 marca 2021r. na adres mailowy     m.stepien@1lo.swidnik.pl  

Prace konkursowe należy przysyłać do 15 kwietnia 2021r. na adres m.stepien@1lo.swidnik.pl 

Przesłanie przez organizatora wyników konkursu do poszczególnych szkół nastąpi do 30 

kwietnia 2021 r. Wyniki wraz z terminem rozdania nagród przesłane będą drogą elektroniczną. 

 

4. Nagrody 

Laureaci pierwszych trzech miejsc otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Uczniowie 

wyróżnieni otrzymają dyplomy. 

5. Komisje konkursowe 

W skład komisji konkursowych oceniających prace uczestników konkursu wchodzą 

nauczyciele języków obcych I Liceum Ogólnokształcącego w Świdniku. 
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