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 Lubaszcz dnia, 28 stycznia 2019r. 

Zaproszenie do wzięcia udziału 

w XIII Powiatowym i Międzyszkolnym Konkursie Językowym „Poliglota”. 

 

  Dyrekcja, Nauczyciele i Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława 

Łokietka w Lubaszczu serdecznie zapraszają  uczniów szkół ponadgimnazjalnych                                                

i ponadpodstawowych na konkurs językowy, który odbędzie się  21 lutego 2019 r.  o godzinie                   

09.00 w ZSP w Lubaszczu. Jego celem jest rozwijanie własnych umiejętności językowych z języka 

angielskiego oraz niemieckiego. 

 Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach: 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa  III klasy 

 Liceum (II i III klasa) i Technikum (III i IV klasa) 

 

Uczniowie wypełnią dwa testy z dwóch wybranych przez siebie języków. Uczestnicy 

deklarują, który język będzie wiodący (poziom rozszerzony), a który dodatkowy (poziom 

podstawowy). Każdy test składa się z III części - I/część rozumienie tekstu słuchanego, II/rozumienie 

tekstu czytanego, III/rozpoznawanie struktur leksykalno – gramatycznych.  Trwa maksymalnie           

90 minut. Zależnie  od wybranego poziomu uczestnik otrzyma jeden punkt za prawidłowo rozwiązane 

zadanie w teście z poziomu rozszerzonego oraz odpowiednio 0,5 punktu w teście z poziomu 

podstawowego. Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej (Branżowej Szkoły I Stopnia) wybierają 

tylko jeden język obcy: angielski lub niemiecki i piszą tylko jeden test. Ilość uczniów przystępująca 

do konkursu jest ograniczona.  Z każdej szkoły średniej wchodzącej w skład ZS można wybrać trzy 

osoby. Reprezentantów szkoły zawodowej (branżowej) może być maksymalnie  czterech. Proszę 

również opiekunów ze szkół, które będą brały udział w konkursie  o pomoc w jego części 

organizacyjnej - chętne osoby    do czuwania nad przebiegiem konkursu w dwóch różnych salach oraz 

osoby, które pomogą sprawdzić zaraz po etapie pisemnym prace konkursowe (odpowiedzi będą 

przygotowane). Liczymy na Państwa współpracę.  
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Dopuszcza się udział osób z młodszych klas ww. szkół, poziom jednak dostosowany będzie            

do wyszczególnionych kategorii. 

Zgłoszenia uczestników, pytania i uwagi przyjmowane będą pod numerami telefonu: 

516081215 lub 52 3860719 (nauczyciel odpowiedzialny Agnieszka Andrzejewska 608446765) oraz 

drogą elektroniczną na adres  zsp@zsplubaszcz.com lub agnieszka.andrzejewska@zsplubaszcz.com 

do dnia  15 lutego 2019 roku. Prosimy o podanie danych osób piszących odpowiedni rodzaj testu oraz 

imię  i nazwisko opiekuna/nauczyciela przygotowującego uczniów do konkursu w celu przygotowania 

dyplomów i podziękowań, które zostaną wręczone w dniu przeprowadzenia konkursu. 

Na zwycięzców w dwóch kategoriach (niezależnie od poziomów i wybranego języka obcego): 

szkoła średnia oraz szkoła zawodowa (branżowa szkoła 1 stopnia) czekają atrakcyjne nagrody 

książkowe ufundowane przez Starostę Powiatu Nakielskiego.  

Serdecznie zapraszamy, Dyrektor Szkoły i Organizatorzy 

 


