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KONKURS JĘZYKOWY – JĘZYKI OBCE W JĘZYKU POLSKIM
„Maraton językowy”

REGULAMIN

1. Konkurs organizuje:

Zespół Szkół Salezjańskich w Poznaniu
61-387 Poznań, os. Bohaterów II Wojny Światowej 29
tel.: (061) 875-62-30 / fax: (061) 875-62-40
e-mail: szkola-poznan@salezjanie.pl

Koncepcja i realizacja: Katarzyna Kubaszczyk

2. Cele konkursu:

1) Rozwijanie umiejętności posługiwania się mową ojczystą i świadome 
rozróżnianie zapożyczeń leksykalnych.

2) Rozwijanie umiejętności definiowania słów i poprawnego ich stosowania.
3) Rozwijanie umiejętności kojarzenia słów z określonym kontekstem.
4) Łączenie znajomości języków obcych z kompetencją języka ojczystego.
5) Rozwijanie sprawności interdyscyplinarnego kojarzenia wiedzy i poszerzenie 

aparatu pojęciowego.
6) Budowanie aparatu myślenia krytycznego w dziedzinie rozumienia tekstów          

i komunikatów.
7) Integrowanie wiedzy humanistycznej i wiedzy z zakresu przedmiotów ścisłych.

3. Dlaczego warto wziąć udział w konkursie?

Jak każdy konkurs  „Maraton językowy”  jest wyzwaniem!  Słownik
wyrazów obcych PWN mieści blisko 40.000 haseł – toż to istny maraton!
Nie możemy ich wszystkich w krótkim czasie poznać – takie zadanie to cel
długoterminowy – przed nami zaledwie skromny odcinek drogi. Pracując
na wybranym banku słów, będzie można sprawdzić się w dziedzinie, która
wymaga  sprawności  językowej,  ale  i  refleksu,  i  umiejętności  ścisłego
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myślenia. Wiele słów znamy dzięki tekstom, które czytamy, słyszymy na co
dzień  oraz  z  przeróżnych  lekcji  i  wykładów.  Wiele  z  nich  rozumiemy
intuicyjnie, o wielu sądzimy, że je rozumiemy. Ale czy na pewno tak jest?
Dzięki  przygotowaniu  do konkursu  podniesiemy wiedzę  i  umiejętności
z  dziedziny,  która  w  niewielkim zakresie  rozwijana  jest  w  szkole,  lecz
będzie owocować w późniejszej  edukacji  i  w życiu.  Zadania konkursowe
mogą być okazją  do dobrej  zabawy.  Jeśli  lubisz  się  uczyć  i  polegać na
przyswojonej wiedzy znajdziesz okazję do sprawdzenia się w teście. Jeśli
lubisz być twórczy – zabaw się w wynalazcę i spróbuj stworzyć nowe słowa.
Jeśli jesteś szybki i lubisz się ścigać – wystartuj w konkurencji grupowej!

4. Zasady uczestnictwa w konkursie

W konkursie może wziąć udział każdy uczeń gimnazjum i liceum, który pragnie
władać słowem niczym szpadą i  używać języka  precyzyjnie.  Każdy może się
przekonać  o  swoich  umiejętnościach  stając  do  walki  o  najlepsze  miejsca
indywidualnie i grupowo.

Na etapie przygotowania do konkursu zgłoszeni uczestnicy otrzymują listę słów,
które będą stanowić przedmiot zadań konkursowych.

Osoby  zgłoszone  do  kategorii  TWÓRCA  otrzymują  ponadto  listę  słów,  dla
których samodzielnie należy stworzyć odpowiedniki polskie.

Przewidujemy ciekawe nagrody.

a)  Konkurs  na  etapie  szkolnym  odbywa  się  wspólnie  dla  gimnazjum
i liceum w następujących kategoriach:

- indywidualne: „MARATOŃCZYK” (wiesz i umiesz) oraz „TWÓRCA” (tworzysz)
- grupowa: „SPRINTER” (kojarzysz i zgadujesz)

Uczniowie  zgłaszają  się  indywidualnie  bądź  jako  zespoły.  Uczniowie,  którzy
zgłoszą się indywidualnie, a pragną wystąpić w kategorii zespołowej mogą wziąć
udział  w konkurencji  zespołowej  – będą wówczas dobrani  do zespołów drogą
losowania. Zespoły są dokładnie 2-osobowe.

b)  Podstawowym  zadaniem  konkursowym  wspólnym  dla  wszystkich
kategorii jest test definicyjno-etymologiczny zaliczany indywidualnie.

c)  dodatkową  kategorią  indywidualną  jest  TWÓRCA.  Polega  na
wymyślaniu polskich słów dla zapożyczeń, które nie doczekały się jeszcze
trwałych odpowiedników polskich.

d)  kategoria  zespołowa  SPRINTER  polega  na  zabawie  w  ramach
teleturnieju skojarzenia – wygrywa zespół, który odgadnie najwięcej haseł
w najkrótszym czasie.



e) Zadania konkursowe będą badały następujące umiejętności:

 definiowanie słów
 używanie słów adekwatnie do kontekstu (wypełnianie luk w tekście)
 znajomość etymologii (określanie języka źródłowego dla wskazanego słowa – 

znajomość słowa obcego, od którego pochodzi)
 umiejętność szybkiego kojarzenia i zgadywania słów (teleturniej skojarzenia – 

zgadywanie słów w zespołach)
 tworzenie polskich odpowiedników dla zapożyczeń

f)  Zadania  konkursowe  powinny  być  wykonywane  przez  uczestnika
samodzielnie  (wyjątek  to  konkurencja  zespołowa  według  odrębnych
zasad)  bez  pomocy  słownika  oraz  bez  posiłkowania  się  innymi
zewnętrznymi źródłami wiedzy.

5. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie organizatorom wypełnionego
zgłoszenia (załącznik). Kartę zgłoszeniową można odebrać w sekretariacie
Szkoły.

6. Jury konkursu oceniać będzie:

„MARATOŃCZYK” Rozumienie słów i znajomość synonimów polskich

Znajomość etymologii lub formy słowa w języku obcym

Umiejętność definiowania i stosowania słów w kontekście

„TWÓRCA” Formę  i  aspekty  znaczeniowe  nowych  słów  i  wyrażeń
zaproponowanych przez uczestnika jako odpowiedniki słów obcych

„SPRINTER” Skuteczność  drużyn  w  zgadywaniu  słów  poprzez  skojarzenia.
Czynnikiem  wymiernym  będzie  czas  realizacji  zadania  oraz  ilość
słów i wyrażeń odgadniętych.

7. Jury  może  unieważnić  przyznaną  punktację  i  nagrodę  w  przypadku
udowodnienia naruszenia przez uczestnika regulaminu konkursu.

8. W  sprawach  nienormowanych  niniejszym  regulaminem  decyzje
podejmuje przewodnicząca konkursu.

9. Uczestnictwo  w  konkursie  należy  zgłaszać  do  dnia  15  kwietnia,
w sekretariacie Szkoły zostawiając kartę zgłoszeniową.

10. Konkurs odbędzie się w dniu 12 maja 2016 o godz. 1300 w Zespole Szkół
Salezjańskich.

Wszelkich informacji udziela organizator konkursu
pani mgr Katarzyna Kubaszczyk
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Zgłoszenie na konkurs „Maraton językowy” edycja 2016

Imię i nazwisko uczestnika: ..........................................................................................

Szkoła i klasa: …..........…………………………………………………………………………………………….

Kontakt e-mail: ..............................................................................................................

Zaznacz wybraną przez siebie kategorię:

„MARATOŃCZYK” 

„TWÓRCA” 

„SPRINTER”  Nazwa drużyny: …......................................................

….........................................................

Podpis uczestnika

Dokument  stanowi  element  wewnętrznej  dokumentacji  szkolnej  przeznaczonej
wyłącznie do zadań związanych z przeprowadzeniem konkursu.
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