Opis wszystkich etapów konkursów języków obcych
z języka angielskiego, niemieckiego oraz francuskiego
zDolny Ślązak Gimnazjalista 2016/17
1. Konkursy języków obcych od etapu pierwszego do finału realizowane są jako trzy
odrębne konkursy: Konkurs Języka Angielskiego, Konkurs Języka Niemieckiego oraz
Konkurs Języka Francuskiego.
2. Zadania konkursowe na etapie szkolnym i powiatowym zamieszczone będą na platformie
e-learningowej www.zdolnyslazak.wsf.edu.pl i rozwiązywane przez uczestników online w
szkolnych salach komputerowych. Etap powiatowy konkursów odbywa się w wybranych
placówkach oświatowych w poszczególnych powiatach, a Finały realizowane będą
metodą tradycyjną (część pisemna i ustna) w siedzibie Wyższej Szkoły Filologicznej (WSF)
we Wrocławiu, ul. Sienkiewicza 32.
3. Realizatorem wszystkich 3 konkursów języków obcych jest Wyższa Szkoła Filologiczna we
Wrocławiu, która na potrzeby konkursowe udostępnia własną platformę e-learningową
Moodle.
4. Etap I – eliminacje szkolne, przeprowadzany jest przez Szkolne Komisje Konkursowe w
salach komputerowych gimnazjów zgłoszonych do konkursu. Dostęp do testu
konkursowego na platformie e-learningowej gwarantuje każdy sprawny komputer z
dostępem do Internetu. Nie jest wymagane żadne dodatkowe wyposażenie (np.
słuchawki, mikrofony itp.) czy oprogramowanie.
Dla zapewnienia optymalnych warunków dostępności i usprawnienia organizacji
konkursu wszystkie uczestniczące szkoły mają dostęp do zadań konkursowych
zamieszczonych na platformie cyfrowej WSF nieprzerwanie przez okres 1 dnia (język
francuski, 2 dni (język niemiecki) oraz 3 dni (język angielski):




Konkurs Języka Francuskiego: 13 października 2016 (od 7.00 do 18.00);
Konkurs Języka Niemieckiego: 27, 28 października 2016 (od godz. 7.00
w dniu 27 października do godz. 18.00 w dniu 28 października);
Konkurs Języka Angielskiego: 2, 3, 4 listopada 2016 (od godz. 7.00 w dniu
2 listopada do godz. 18.00 w dniu 4 listopada).

Uwaga! Ze względu na ograniczoną liczbę stanowisk komputerowych w stosunku do
liczby uczestników konkursu, dyrektorzy i Szkolne Komisje Konkursowe ustalają dowolne
godziny przeprowadzenia eliminacji szkolnych. W dniach dostępności zadań
konkursowych na platformie proponuje się rezerwację szkolnych sal komputerowych na
czas eliminacji i testowanie uczniów rotacyjnie, w dogodnych dla szkoły godzinach.
Przed przystąpieniem do rozwiązywania testu każdy uczeń otrzymuje od nadzorującego
nauczyciela indywidualny login i hasło dostępu do testu na platformie e-learningowej.
Eliminacje szkolne trwają 45 minut od zalogowania się ucznia na platformie do momentu
przesłania rozwiązań.
Po wypełnieniu arkusza konkursowego uczeń otrzymuje natychmiastową informację
zwrotną o liczbie zdobytych punktów w etapie I. Każdy uczestnik konkursu ma możliwość
tylko jednokrotnego uzupełnienia zadań konkursowych.
Lista uczniów zakwalifikowanych do II etapu zostanie opublikowana na stronie
www.zdolnyslazak.wsf.edu.pl w terminie do dwóch dni roboczych od zakończenia testu.
Po ogłoszeniu wyników, każdy uczestnik ma możliwość wglądu w test konkursowy na
platformie przy użyciu swojego indywidualnego loginu i hasła.

5. Etap II – eliminacje powiatowe, podobnie jak w etapie szkolnym, przeprowadzane są na
platformie e-learningowej WSF, w pracowniach komputerowych wybranych
dolnośląskich szkół i placówek oświatowych. Lista miejsc realizacji 2 etapu
w poszczególnych powiatach wraz z dokładnymi terminami publikowana jest na stronie
konkursów ok. dwa tygodnie przed rozpoczęciem 2 etapu. Za prawidłowy przebieg
konkursów językowych odpowiada Powiatowa Komisja Konkursowa, która przed
rozpoczęciem konkursu przekazuje każdemu uczestnikowi login i hasło dostępu do zadań
na etapie II.
Eliminacje powiatowe trwają 60 minut od zalogowania się ucznia na platformie
elearningowej do momentu przesłania rozwiązań.
Po wypełnieniu arkusza konkursowego uczeń otrzymuje natychmiastową informację
zwrotną o liczbie punktów zdobytych w etapie II. Każdy uczestnik konkursu ma
możliwość tylko jednokrotnego uzupełnienia zadań konkursowych.
Lista uczniów zakwalifikowanych do finału zostanie opublikowana na stronie
www.zdolnyslazak.wsf.edu.pl w terminie do dwóch dni roboczych od zakończenia testu.
Szkoły przeprowadzające eliminacje powiatowe mają dostęp do zadań
konkursowych na platformie e-learningowej nieprzerwanie przez okres jednego
(konkurs języka francuskiego) lub dwóch dni (pozostałe konkursy):




Konkurs Języka Francuskiego: 18 listopada 2016 (od 7.00 do 18.00);
Konkurs Języka Niemieckiego: 5-6 grudnia 2016 (od godz. 7.00 w dniu
5 grudnia do godz. 18.00 w dniu6 grudnia);
Konkurs Języka Angielskiego: 15–16 grudnia 2016 (od godz. 7.00 w dniu
15 grudnia do godz. 18.00 w dniu 16 grudnia).

Na stronie www.zdolnyslazak.wsf.edu.pl zostanie podany dokładny czas i miejsce
przeprowadzania konkursów II etapu z języków francuskiego, niemieckiego oraz
angielskiego dla uczestników z poszczególnych powiatów.
6. Na etapie szkolnym i powiatowym zadania konkursowe będą miały charakter testów
gramatyczno-leksykalnych z elementami wiedzy o angielskim, niemieckim i/lub
francuskim
obszarze językowym (kultura, tradycje, historia, geografia),
konstruowanych w oparciu o założenia podstawy programowej dla gimnazjów
dotyczącej nauczania języków obcych. Uczestnik będzie musiał się jednak wykazać
umiejętnościami wykraczającymi poza podstawowe wymagania dla każdego przedmiotu.
7. Etap III – finał wojewódzki, przeprowadza Wojewódzka Komisja Konkursowa w siedzibie
Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, ul. Sienkiewicza 32.
Konkursy finałowe z języka angielskiego, niemieckiego oraz francuskiego mają formę
tradycyjną i składają się z części pisemnej i ustnej.
Terminy finałów:
Finał Konkursu Języka Francuskiego: 9 stycznia 2017, godz. 10.00 (część pisemna)
31 stycznia 2017, godz. 9.00 (część ustna)
Finał Konkursu Języka Niemieckiego: 13 stycznia 2017, godz. 10.00 (część pisemna)
10 lutego 2017, godz. 9.00 (część ustna)
Finał Konkursu Języka Angielskiego: 20 stycznia 2017, godz. 10.00 (część pisemna)
6 marca 2017, godz. 9.00 (część ustna)

Finały konkursów języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego przeprowadzone będą
w siedzibie Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu i składać się będą z dwóch części:
pisemnej (dla wszystkich finalistów) i ustnej, do której zostanie zakwalifikowanych nie
mniej niż 50% uczestników z najlepszymi wynikami w części pisemnej.
Część pisemna trwa 120 minut i wymaga wypełnienia arkusza konkursowego, który
zawiera komponent sprawdzający umiejętność czytania i słuchania ze zrozumieniem,
pisania oraz znajomość bardziej zaawansowanej gramatyki i leksyki. Finalista powinien
wykazać się wiedzą wykraczającą poza merytoryczny zakres podstawy programowej dla
gimnazjum i posiadać umiejętności językowe na poziomie B2 (wg skali ESOKJ).
Uwaga! Uczestnicy Finałów trzech konkursów językowych zobowiązani są do
przeczytania jednej lektury w oryginalnej wersji językowej. Część zadań finałowych
będzie formułowana w oparciu o treści i zagadnienia zawarte w lekturze. Tytuły lektur na
finały konkursów języków obcych 2016/17:
Finał Konkursu Języka Angielskiego: Terry Pratchett – Dodger
Finał Konkursu Języka Niemieckiego: Michael Ende – Die unendliche Geschichte –
rozdziały 1–12
Finał Konkursu Języka Francuskiego: Daniel Pennac – L'oeil du loup
Uczestnicy finałów mają możliwość skorzystania z elektronicznej wersji ww. pozycji przy
pomocy swoich loginów i haseł. Materiały zostaną opublikowane 15 października 2016 r.
na stronie www.zdolnyslazak.wsf.edu.pl.
Część ustna składa się z dwóch różnych zadań:
 prezentacja tematu związanego z materiałem stymulującym połączona
z elementami dyskusji;
 rozmowa z innym uczestnikiem na jeden wspólnie wylosowany temat; w tej
części należy wykazać się umiejętnością konwersacji, dyskusji, interpretacji i
wyrażania opinii w języku obcym.
Zakres tematyczny zadań konkursowych:
1. Człowiek – np. dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, uczucia i emocje,
zainteresowania.
2. Dom – np. jego położenie, pomieszczenia i ich wyposażenie.
3. Życie rodzinne i towarzyskie – np. członkowie rodziny, koledzy, przyjaciele, znajomi,
czynności życia codziennego, formy spędzania wolnego czasu, święta i uroczystości.
4. Szkoła – np. przedmioty nauczania, życie szkoły.
5. Praca – np. popularne zawody i czynności z nimi związane, miejsce pracy.
6. Żywienie – np. artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowywanie, lokale gastronomiczne.
7. Zakupy i usługi – np. rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie, kupowanie, reklama,
korzystanie z usług, reklamacja.
8. Podróżowanie i turystyka – np. wycieczki, zwiedzanie, środki transportu, informacja
turystyczna, orientacja w terenie.
9. Kultura – np. dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestniczenie w kulturze.
10. Środki masowego przekazu.
11. Sport – np. dyscypliny sportu, obiekty i sprzęt sportowy, imprezy sportowe.
12. Zdrowie – np. higieniczny tryb życia, samopoczucie, dolegliwości, choroby i ich leczenie.
13. Nauka i technika – np. wynalazki, podstawowe urządzenia techniczne i korzystanie z nich;

14. Świat przyrody – np. pogoda, rośliny, zwierzęta, krajobraz, ochrona środowiska
naturalnego.
15. Elementy wiedzy o świecie i krajach danego obszaru językowego.
Lista laureatów konkursu zostaje ustalona na podstawie łącznej sumy punktów (z części
pisemnej i ustnej), zdobytej przez uczestników drugiej części finału zgodnie z § 9.
regulaminu.
Szczegóły dotyczące poszczególnych finałów zostaną opublikowane na stronie internetowej
konkursów języków obcych: www.zdolnyslazak.wsf.edu.pl.
W przygotowaniu do finału Konkursu Języka Angielskiego przydatne są następujące
pozycje:
Lektura obowiązkowa dla uczestników Finału: Terry Pratchett – Dodger
oraz
• Britain: The country and its people, James O'Driscoll, Oxford University Press.
• Spotlight on Britain, Susan Sheerin, Jonathan Seath, Gill White, Oxford University
Press.
• The American Ways: An Introduction to American Culture, Maryanne Kearny
Datesman, Joann Crandall, Edward N. Kearny.
• The U.S.A.: customs and institutions, Ethel Tiersky, Martin Tiersky, Longman.
• Spotlight on the USA, Randee Falk, Oxford University Press.
• America in close-up, Eckhard Fiedler, Reimer Jansen, Mil Norman-Risch. Longman.
• Historia Stanów Zjednoczonych, Philip Jenkins. Wyd. UJ.
• English Grammar in Use, Raymond Murphy, Cambridge University Press.
• English Vocabulary in Use - pre- and intermediate, Stuard Redman, Cambridge
University Press.
• FCE Use of English, Virginia Evans, Express Publishing
• Grammar for First Certificate, Louise Hashemi and Barbara Thomas, Cambridge
University Press.
• First Certificate Language Practice, Michael Vince, Macmillan.
• Grammar and Vocabulary for Cambridge First, Luke Prodromou, Pearson.
W przygotowaniu do finału Konkursu Języka Niemieckiego przydatne są następujące
pozycje:
Lektura obowiązkowa dla uczestników Finału: Michael Ende – Die unendliche
Geschichte, rozdziały 1–12
oraz
• Grammatik? Kein Problem! cz. I i II, E. Reymont, E. Tomiczek.
• Nowe repetytorium z gramatyki języka niemieckiego, S. Bęza.
• Übungsgrammatik Deutsch, Helbig/ Buscha, Langenscheidt.
• Praktyczna gramatyka języka niemieckiego, Dreyer Schmitt, Hueber Polska.
• Kleine Deutsche Geschichte, Hagen Schulze, C. H. Beck München.
• Niemcy w świetle faktów i liczb, wersja polska i niemiecka, Societätsverlag.
• Menschen in Deutschland, Langenscheidt.
• Der kleine Duden. Mała gramatyka języka niemieckiego. Opracowanie polskie
Grażyna i Roman Lewiccy, Wydawnictwo Szkolne PWN.
• Dzieje kultury niemieckiej, Czesław Karolak, Wojciech Kunicki, Hubert Orłowski,
Wydawnictwo Naukowe PWN.

W przygotowaniu do finału Konkursu Języka Francuskiego przydatne są następujące
pozycje:
Lektura obowiązkowa dla uczestników Finału: Daniel Pennac – L'oeil du loup
oraz
• Gramatyka francuska dla młodzieży – Bescherelle junior, adaptacja polska G.
Migdalska, Wydawnictwo Szkolne PWN.
• Repetytorium gramatyczne z języka francuskiego, M. Supryn- Klepcarz, Wydawnictwo
Szkolne PWN.
• Français. Repetytorium tematyczno-leksykalne – M. Skoraszewski, WAGROS s.c.
• Dzieje kultury francuskiej, J. Kowalski, A. Loba, M. Loba, J. Prokop, Wydawnictwo
Naukowe PWN.
• Historia Francji – J. Baszkiewicz. wyd. Ossolineum.
• Grammaire progressive du français - M. Gregoire, O. Thievenaz, M. Boulares,
J-L. Ferot. Poziom A1-B1. Wydawnictwo CLE International.
• Vocabulaire progressif du français – nowa edycja, C. Miquel, A. Lete. Poziom A2-B1.
Wydawnictwo CLE International.
• Civilisation progressive du français – nowa edycja, C. Carlo, M. Causa, J. Pecheur,
R. Steele. Poziom A2-B1. Wydawnictwo CLE International.
• "Cles pour la France en 80 icones culturelles, Denis C. Mayer - wyd. Hachette 2010
• Grammaire progressive du francais niveau avance, M. Boulares, wyd. CLE
international 2004 - książka + klucz.
• Vocabulaire progressif du francais" niveau avance, C. Miquel - wyd. CLE international,
książka + klucz.
• Francja i wielcy Francuzi, Aleksander Hall. - Warszawa : Iskry, 2007.
Wszystkie powyższe pozycje są dostępne w czytelni biblioteki Wyższej Szkoły
Filologicznej we Wrocławiu, przy ul. Sienkiewicza 32, czynnej codziennie (również w soboty i
niedziele) w godzinach 8.00–16.00.

