
 

REGULAMIN  III POWIATOWEGO KONKURSU 

                             CZYTELNICZO-JĘZYKOWEGO 

 
Jeśli naprawdę kochasz, to oczywiście nie możesz tego w żaden sposób zerwać. Bo wytworzyły się           

bardzo liczne powiązania (…).Jak je pozrywasz, będzie źle. Uschniesz. 

Małgorzata Musierowicz 

҉ 
Magia 

Bożego 

Narodzenia 

Magie de Noël 

Magic of Christmas 

Magie von Weinhnachten 
I. ORGANIZATOR 

 Biblioteka szkolna we współpracy z Klubem Europejskim Szkoły Podstawowej nr 41 

w Częstochowie, ul. Okólna 31/39. 

 Koordynatorzy konkursu : Halina Prudło, Małgorzata Gracka-Wesołek. 

II.  ADRESAT  

Konkurs adresowany jest do uczniów klas V - VII szkół podstawowych uczących się języków: 

angielskiego,  niemieckiego lub francuskiego, z Częstochowy i powiatu częstochowskiego. 

III.  CELE KONKURSU 

   upowszechnianie czytelnictwa oraz nauki języków obcych, 

 popularyzowanie wiedzy na temat tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych w Polsce, 

Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii, 

 rozwijanie umiejętności poszukiwania i selekcji odpowiednich informacji. 

IV. PRZEBIEG KONKURSU 

Konkurs polega na rozwiązaniu testu składającego się z dwóch części: 

1. Część czytelnicza sprawdzająca znajomość i interpretację treści książki Małgorzaty 

Musierowicz pt. Noelka- pytania i odpowiedzi uczniów w języku polskim; 

 



 

2. Część cywilizacyjno-językowa  sprawdzająca znajomość zwyczajów, tradycji, 

kulinariów bożonarodzeniowych z jednego wybranego obszaru językowego (Wielka 

Brytania, Francja, Niemcy) oraz opanowanie kluczowego słownictwa dot. rodziny i 

opisu osób.    

Testy z języków niemieckiego i  francuskiego zostaną dostosowane do poziomu A1 

(początkujący). Polecenia będą napisane w języku polskim, a zadania obejmą pytania kwizowe 

z części cywilizacyjnej oraz proste ćwiczenia leksykalno-komunikacyjne zamknięte i otwarte z 

podstawowego słownictwa dot. rodziny i opisu osób, zwyczajów, tradycji, kulinariów 

bożonarodzeniowych. 

W teście z języka angielskiego na poziomie A2 (niższy średnio-zaawansowany) znajdą się 

pytania kwizowe, ćwiczenia na rozumienie tekstu pisanego oraz ćwiczenia leksykalno-

komunikacyjne zamknięte i otwarte o średnim stopniu trudności, dot. rodziny i opisu osób, 

zwyczajów, tradycji, kulinariów bożonarodzeniowych. 

Punkty z części czytelniczej i cywilizacyjno- językowej zostaną zsumowane. 

3. Jury wyłoni laureatów w 3 kategoriach: 

 uczniowie klas piątych, 

 uczniowie klas szóstych, 

 uczniowie klas siódmych. 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA/ TERMINY 

Konkurs odbędzie się 7 grudnia 2017r. o godz. 12:00 w SP nr 41 przy ul. Okólnej 31/39 

w Częstochowie. Każda placówka może zgłosić 1 ucznia w kategorii Wielka Brytania oraz  

maksymalnie po 2 uczniów w kategoriach Francja i Niemcy. Zgłoszenia (zał.1) należy przesłać do 4 

grudnia na adres e-mailowy g12prudlo@gmail.com, umieszczając w temacie wiadomości: Magia 

Bożego Narodzenia 2017r. 

 

VI. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU/  NAGRODY  

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 15 grudnia 2017r.  

Wszyscy opiekunowie zostaną powiadomieni e-mailowo o wynikach swoich uczniów. 

Zwycięzcy otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 

Laureaci wraz opiekunami zostaną zaproszeni do Szkoły Podstawowej nr 41 na uroczyste wręczenie 

nagród, które nastąpi przed 22 grudnia 2017 roku. 

ZAPRASZAMY! 

 

Organizatorzy: 
Halina Prudło  

Małgorzata Gracka- Wesołek 

Aneta Górska         

Agnieszka Łąpieś          

Agnieszka Dumańska  

mailto:g12prudlo@gmail.com


 

III POWIATOWY KONKURS 

CZYTELNICZO-JĘZYKOWY 

”Magia Bożego Narodzenia 2017” 

Karta zgłoszeniowa 

 

Imię i nazwisko uczestnika: 

Szkoła: 

Klasa: 

 

Obszar językowy (podkreślić właściwe) 

• Niemcy 

• Francja 

• Wielka Brytania 

 

Nauczyciel (e) – opiekun (owie)/ e- mail/ tel. 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 

 

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody  

na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu 

/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997r. Dz. U. Nr 133 poz.833 z póz. 

zm./. 

 

 


