
Etap II :  

7 stycznia 2014 r. (wtorek) o godz. 13.30 
w  LO nr XII  we Wrocławiu 

- po  trzech  najlepszych uczniów  z  każdej szkoły 
(2 testy gramatyczno – leksykalno – realioznawcze) 

Na test składa się ok. 80 pytań, z czego 20% stanowią pytania z wiedzy o krajach anglo-, 
niemiecko- bądź francuskojęzycznych. W wypadku uzyskania równej liczby punktów przez 

kilku uczestników  
o wyłonieniu finalistów będzie decydowało ostatnie pytanie (krótka wypowiedź w języku 

obcym) 

Wyniki będą podane do 13 stycznia 2014 r. Każda szkoła zostanie powiadomiona pocztą 
elektroniczną   

o wynikach i o wyłonionych finalistach. 

Do ostatniego III etapu przechodzi 12. najlepszych uczniów. 

Etap III (finał):  

11 lutego  2014 r. (wtorek) o godz. 10.00 
w LO nr XII  we Wrocławiu 

 

Finał:  

A – quiz realioznawczy w języku danego kraju – kilka pytań z wiedzy o wybranych krajach 
(geografia, kultura (szeroko rozumiana), film, muzyka, literatura, historia, znane osobistości z 

polityki, sportu, show biznesu itp, tradycje świąteczne, kulinaria, życie codzienne itp.)  
pytania i odpowiedzi w quizie są również w języku obcym kierunkowym. 

B - 2 – 3 min. „speech” – wyłonionych dwunastu uczniów prezentuje teraz swoje 
umiejętności językowe, wypowiadając się na określone, losowo wybrane tematy w dwóch 

językach.  

5. Zagadnienia konkursowe:  
 

A – gramatyczno–leksykalne: zawarte w standardach wymagań dotyczących egzaminów 
maturalnych  

z języka nowożytnego na poziomie rozszerzonym. 
B - Zagadnienia realioznawcze: (dotyczą zawsze wybranych dwóch krajów): 

- geografia turystyczna;  
- architektura, sztuka i zabytki;  

- najważniejsze zagadnienia z historii;  
- sławne nazwiska i tytuły dzieł literackich, muzycznych i filmowych; 

- kulinaria;  
- ogólna wiedza o życiu codziennym danego kraju. 



 
6. Ogłoszenie wyników  

Finałowa Komisja Konkursowa, powołana w LO nr XII,  
w skład której wchodzą również wykładowcy NKJO we Wrocławiu,   

przeprowadzi finał, oceni uczestników i w ten sam dzień – 11 lutego 2014 r. – ogłosi wyniki. 

 
7. Nagrody 

Nagrodą główną Konkursu jest dowolnie wybrany 

kurs j ęzykowy  empik – school. 

Ponadto finaliści Konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez LO Nr XII we Wrocławiu  
i renomowane wydawnictwa językowe. 

 


