
 

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU 

                   CZYTELNICZO-JĘZYKOWEGO  
...W ilu to jeszcze domach, ludzie stoją tak teraz wokół stołu i patrzą w płomyk świecy.  

Jak wiele jeszcze takich spojrzeń przez stół wyraża to, czego słowami wyrazić się nie udaje… 

                                                                                                                       (M. Musierowicz) 

҉ 
Magia 

Bożego 

Narodzenia 

Magie de Noël 

Magic of Christmas 

Magie von Weinhnachten 

 
I. ORGANIZATOR 

 Biblioteka szkolna we współpracy z Klubem Europejskim Gimnazjum nr 12 im. Jana 

Matejki w Częstochowie  

 Koordynatorzy konkursu : Halina Prudło, Małgorzata Gracka-Wesołek 

 

II.  ADRESAT  

Konkurs adresowany jest do uczniów klas VI szkół podstawowych oraz klas I szkół 

gimnazjalnych, uczących się języków: angielskiego,  niemieckiego lub francuskiego, 

z Częstochowy i powiatu częstochowskiego. 

 

III.  CELE KONKURSU 

●  upowszechnianie czytelnictwa,  

● popularyzowanie wiedzy na temat tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych w Polsce, 

Wielkiej Brytanii, Francji i Niemczech, 

●  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; 

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

kulinariów oraz opanowanie kluczowego słownictwa dot. Świąt Bożego 

Narodzenia z jednego wybranego obszaru językowego: 

●     Wielka Brytania  

●     Francja  

●     Niemcy  

Testy z języków niemieckiego i  francuskiego zostaną dostosowane do poziomu A1 

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

quizowe oraz proste ćwiczenia leksykalno-komunikacyjne zamknięte, zawierające 

podstawowe elementy językowe dot. Bożego Narodzenia.   

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

się pytania quizowe, ćwiczenia na rozumienie tekstu pisanego oraz ćwiczenia leksykalno-

komunikacyjne zamknięte i otwarte o średnim stopniu trudności. 

 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA/ TERMINY 

Konkurs odbędzie się 15 grudnia 2015 w Gimnazjum nr 12 przy ul. Okólnej 31/39 

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

maksymalnie po 2 uczniów z kategoriach Francja i Niemcy. Zgłoszenia (zał.1) należy 

przesłać do 8 grudnia b.r. na adres e-mailowy g12gracka@gmail.com, umieszczając 

w temacie wiadomości: Magia Bożego Narodzenia. 

 

VI. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU/  NAGRODY  

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 18 grudnia. Opiekunowie 

laureatów konkursu zostaną o tym powiadomieni e-mailowo. 

Laureaci otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody w postaci książek, 

audiobooków, słodyczy, gadżetów, ozdób świątecznych. Dyplomy i nagrody zostaną 

przekazane do szkół do dnia 21 grudnia. 

ZAPRASZAMY! 

 
Organizatorzy: 
Halina Prudło  
Małgorzata Gracka- Wesołek        
Aneta Górska         
Agnieszka Łąpieś          
Anna Leszczyńska 

mailto:g12gracka@gmail.com

