
 

       REGULAMIN KONKURSU JĘZYKA  ANGIELSKIEGO 

I NIEMIECKIEGO 
 

 

I. ORGANIZATOR 

 

III Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim.  

 

II. 

ADRESAT KONKURSU 

 

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych z 

Piotrkowa Trybunalskiego, którzy w wyznaczonym terminie zgłoszą chęć uczestnictwa u 

nauczycieli języka angielskiego i niemieckiego w swojej szkole. Każdą szkołę może reprezentować 

co najwyżej dziesięciu uczniów klas ósmych (po pięciu z każdego języka). 

 

III. 

CELE KONKURSU 

 

- popularyzacja języka angielskiego i niemieckiego, 

- doskonalenie zdolności językowych, 

- zachęcenie młodzieży do pogłębiania wiedzy i umiejętności w zakresie języków obcych, 

- rozwijanie motywacji do nauki języka angielskiego i niemieckiego. 

 

IV. 

STRUKTURA I PRZEBIEG KONKURSU 

 

1. Konkurs odbędzie się 21 kwietnia 2022r. w budynku III Liceum Ogólnokształcącego, przy ulicy 

Armii Krajowej 17 w Piotrkowie Trybunalskim.  

2. Zgłoszeni do konkursu uczniowie w dniu 21 kwietnia 2022r. o godzinie 9:00. piszą trwający 60 

minut test sprawdzający znajomość struktur leksykalno-gramatycznych z języka angielskiego 

lub niemieckiego. Zadania konkursowe będą miały formę zadań otwartych (np. transformacje, luki, 

zadanie sprawdzające rozumienie tekstu) i zamkniętych. 

3. Nad przebiegiem i prawidłowością konkursu będzie czuwać wyznaczona przez Dyrektora 

III Liceum Ogólnokształcącego Szkolna Komisja Konkursowa. 

3. Finał konkursu i wręczenie nagród odbędą się 23 kwietnia 2022r. o godzinie 11:00 w sali nr 26. 

Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani o wynikach drogą mailową. 

 

V. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 

 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest osobiste dostarczenie w nieprzekraczalnym terminie do 

dnia 13 kwietnia 2022r.  wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA na adres : 

III Liceum Ogólnokształcące,  

ul. Armii Krajowej 17, 

97-300 Piotrków Trybunalski 

lub przesłanie jej mailem na adres liceum3@liceum3.piotrkow.pl 

 

VI. NAGRODY 

 

Dla zwycięzców konkursu przewidziano nagrody i wyróżnienia. 

 



załącznik nr 1 

......................................... 

.........................................                                  ..................................... 

(pieczęć szkoły)                 (data) 

 

 

 

 

III Liceum Ogólnokształcące 

ul. Armii Krajowej 17 

97-300 Piotrków Trybunalski 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

UCZESTNICTWA 

W KONKURSIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

I NIEMIECKIEGO 
dla uczniów szkół podstawowych 

 

NAZWA SZKOŁY: ............................................................................................ 

ADRES SZKOŁY: .............................................................................................. 

NAUCZYCIEL: .................................................................................................. 

LICZBA UCZNIÓW ZGŁASZANYCH DO KONKURSU: 

 język angielski ……………………………………… 

 język niemiecki …………………………………….. 

TELEFON: .......................................................................................................... 

E-MAIL DO KONTAKTU: ................................................................................ 

 

 

 

AKCEPTACJA DYREKTORA SZKOŁY 

 

..................................................................... 
(podpis i pieczęć Dyrektora) 

 

 

 

 

 

 

KARTĘ ZGŁOSZENIA można wysłać drogą mailową na adres liceum3@liceum3.piotrkow.pl lub 

pozostawić w sekretariacie III Liceum Ogólnokształcącego ul. Armii Krajowej 17, 97-300 Piotrków 

Trybunalski w terminie do 13 kwietnia 2022 roku. 

 
Osoby zgłaszane wyrażają zgodą na przetwarzanie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, nazwy i numeru 

szkoły oraz udzielają zgodę na użycie ich wizerunku na zdjęciach. Dane te mogą zostać użyte przez organizatora 

konkursu na stronie internetowej (http://www.liceum3.piotrkow.pl/ i https://www.facebook.com/3lopiotrkow/ ). 

http://www.liceum3.piotrkow.pl/
https://www.facebook.com/3lopiotrkow/

