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„…Wybierz sobie zawód, który lubisz, 

a całe życie nie będziesz musiał  pracować…”  

         Konfucjusz 

 

 

REGULAMIN KONKURSU DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH 

„Kalejdoskop zawodów – praca moich marzeń!” 
 

 

Organizator: 

Zespół Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie 

Cele konkursu: 

 Celem konkursu jest kształtowanie pozytywnego wizerunku pracy zawodowej 
i promowanie wiedzy o rynku pracy.  Poznając różne zawody uczniowie 
zdobywają wiedzę o świecie społecznym, w którym żyją, oraz uczą się szacunku 
dla pracy innych.  

 Kształtowanie umiejętności  tworzenia zrozumiałej wypowiedzi pisemnej 
w języku obcym; reagowania w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji 
komunikacyjnej w formie prostego tekstu, w zakresie opisanym w 
wymaganiach szczegółowych podstawy programowej III.1 dla języka obcego 
nowożytnego. 
 

Warunki uczestnictwa: 

 Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych. 
 Przedmiotem konkursu jest praca napisana w formie e-mail w języku 

niemieckim, rosyjskim, angielskim zgodnie z wymogami egzaminu 
gimnazjalnego: 

 
Kończysz właśnie gimnazjum. W e-mailu do kolegi/koleżanki z Rosji: 

 Wyjaśnij dlaczego wybierasz się do danej szkoły ponadgimnazjalnej 
 Opisz walory zawodu, który zamierzasz wykonywać w przyszłości 
 Jak zareagowali rodzice na Twój wybór 
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Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z trzech podpunktów, pamiętając, że długość 
e-maila powinna wynosić od 50 do 100 słów. Oceniana jest umiejętność pełnego 
przekazania informacji, spójność i logika wypowiedzi oraz zakres i poprawność 
środków językowych. 

 
Praca powinny być tak napisana, aby określając jej główna myśl można było nadać jej 
jeden z poniższych tytułów: 
 

1. „Postaw na pewną pracę – przedstawiciel handlowy” 
2. „Zawód pewnej przyszłości – informatyk” 
3. „Moja przyszłość w moich rękach – mechanik” 
4. „Praca moich marzeń - technik pojazdów samochodowych” 
5. „Mądry wybór, to dobry zawód – elektryk” 
6. „Praca z pasją, to szansa na trwały sukces – kierowca mechanik” 

 
 Nie przyjmujemy prac zbiorowych. 
 Każda szkoła może nadesłać maksymalnie po dwie prace w każdym 

z języków – niemiecki, rosyjski, angielski (łącznie 6 prac). 
 Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę. 
 Każda praca powinna być dokładnie opisana: imię i nazwisko autora, klasa, 

dokładny adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna. 
 

Zasady oceniania: 

Zadanie polega na napisaniu krótkiego (50–100 słów) tekstu użytkowego 

z elementami opisu, relacjonowania, wyrażania i uzasadniania opinii i uczuć itp., 

zgodnie ze szczegółowymi wskazówkami podanymi w poleceniu. W każdym poleceniu 

podane są trzy elementy, które uczeń powinien rozwinąć w wypowiedzi. Każda 

wypowiedź jest oceniana w następujących kryteriach: treść, spójność i logika 

wypowiedzi, zakres środków językowych, poprawność środków językowych. Kryteria 

oceniania wypowiedzi pisemnych są zamieszczone poniżej wraz z krótkim 

komentarzem. 

Treść. W ocenie treści bierze się najpierw pod uwagę, do ilu elementów z polecenia 

uczeń się odniósł w swojej wypowiedzi, a następnie ile z tych elementów rozwinął 

w zadowalającym stopniu. Wypowiedź kwalifikuje się do jednego z pięciu poziomów 

zgodnie z Informatorem gimnazjalnym/ Języki obce nowożytne str. 102 
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Spójność i logika wypowiedzi. W ocenie spójności bierze się pod uwagę, czy i w jakim 

stopniu tekst funkcjonuje jako całość dzięki jasnym powiązaniom (np. leksykalnym, 

gramatycznym) wewnątrz zdań oraz między zdaniami lub akapitami tekstu. W ocenie 

logiki wypowiedzi bierze się pod uwagę, czy i w jakim stopniu wypowiedź jest 

klarowna (np. czy nie jest jedynie zbiorem przypadkowych myśli). (zgodnie 

z Informatorem gimnazjalnym/ Języki obce nowożytne str. 103) 

Zakres środków językowych. W ocenie zakresu środków językowych bierze się pod 

uwagę zróżnicowanie struktur leksykalno-gramatycznych użytych w wypowiedzi. 

(zgodnie z Informatorem gimnazjalnym/ Języki obce nowożytne str. 103) 

Poprawność środków językowych. W ocenie poprawności środków językowych 

bierze się pod uwagę błędy gramatyczne, leksykalne i ortograficzne oraz ich wpływ na 

komunikatywność wypowiedzi. (zgodnie z Informatorem gimnazjalnym/ Języki obce 

nowożytne str. 103, 104) 

Nagrody: 

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe i liczne niespodzianki. 

Jury: 

 Jury wybierze trzy prace (po jednej w każdym języku). 
 Przewidziane są wyróżnienia. 
 Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne, od werdyktu nie przysługuje odwołanie. 

 
Wyniki konkursu: 
Wyniki konkursu oraz dokładny termin rozdania nagród zostaną podane na stronie 
szkoły w zakładkach: Aktualności i Dla Gimnazjalistów/Konkursy. 

 
Prace prosimy nadsyłać drogą elektroniczną do 28 lutego 2017r. na adres: 
lozowska.renata@gmail.com, lub pocztą tradycyjną: 
 
Zespół Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie 
Al. Tadeusza Kościuszki 10 
21 – 400 Łuków z dopiskiem „KONKURS”.  
 

Opiekunowie projektu: 

Renata Łozowska-Kopeć, Aneta Domańska-Szklarz, Hanna Michalak 

 
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE 

mailto:lozowska.renata@gmail.com

