Zasady przeprowadzania części pisemnej i ustnej etapu finałowego
Konkursów Języków Obcych zDolny Ślązaczek 2016/17
1. Finał Konkursów Języków Obcych zDolny Ślązaczek 2016/17 przeprowadza Wojewódzka Komisja
Konkursowa (WKK), w składzie powołanym przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.
2. Konkursy finałowe z języka angielskiego oraz języka niemieckiego mają formę tradycyjną
i składają się z części pisemnej i ustnej; do części ustnej finału zostaje zakwalifikowanych nie
mniej niż 50% uczestników z najlepszymi wynikami w części pisemnej.
3. Finały obu konkursów języków obcych odbędą się w siedzibie realizatora konkursów językowych,
tj. Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu, przy ul. Sienkiewicza 32, sala 114, w terminach:
a) Finał II Dolnośląskiego Konkursu Języka Niemieckiego:
część pierwsza/pisemna: 23 stycznia 2017 r., godz. 10:00
część druga/ustna: 27 lutego 2017 r., od godz. 9:00.
b) Finał II Dolnośląskiego Konkursu Języka Angielskiego:
część pierwsza/pisemna: 27 stycznia 2017 r., godz. 10:00
część druga/ustna: 3 marca 2017 r., od godz. 9:00
4. Część pisemna trwa 80 minut i wymaga wypełnienia arkusza konkursowego, który zawiera
komponenty sprawdzające umiejętność słuchania i czytania ze zrozumieniem, pisania oraz
znajomość bardziej zaawansowanej (w stosunku do etapu szkolnego i powiatowego) leksyki,
gramatyki i ortografii a także bardziej szczegółowych (w stosunku do etapu szkolnego
i powiatowego) zagadnień związanych z realioznawstwem krajów angielskiego i niemieckiego
obszaru językowego. Finalista powinien wykazać się wiedzą i umiejętnościami wykraczającymi
poza zakres podstawy programowej dla szkoły podstawowej i posiadać umiejętności językowe
na poziomie A2 oraz B1 (wybrane elementy), wg skali ESOKJ.
5. Zasady przeprowadzania części pisemnej etapu finałowego:
a) do części pisemnej finału każdego z konkursów językowych zostaje zakwalifikowanych 20%
uczestników etapu powiatowego z najlepszymi wynikami w skali całego województwa
w przypadku II Dolnośląskiego Konkursu Języka Niemieckiego i 10% uczestników etapu
powiatowego z najlepszymi wynikami w skali całego województwa w przypadku
II Dolnośląskiego Konkursu Języka Angielskiego;
b) Wojewódzka Komisja Konkursów Języków Obcych składa się z min. 2 członków;
c) test konkursowy ucznia jest anonimowy, tj. oznaczony wyłącznie kodem identyfikacyjnym
i oceniany jest przez wskazanych członków komisji wg klucza odpowiedzi, opracowanego
przez wyznaczonych członków WKK.
6. Elementy oceniane w części pisemnej etapu finałowego:
a) rozumienie ze słuchu;
b) rozumienie tekstu czytanego;
c) stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych;
d) wiedza o krajach niemiecko- i anglojęzycznych ;
e) wypowiedź pisemna w określonej formie (np. list, opowiadanie); oceniane będą: treść,
kompozycja, bogactwo słownictwa, poprawność językowa wypowiedzi.
7. Część ustna składa się z dwóch zadań: a) prezentacja tematu związanego z materiałem
stymulującym (np. obrazek, fotografia itp.), połączona z elementami dyskusji; b) krótka
rozmowa/dialog pomiędzy finalistą a członkiem komisji, w oparciu o wylosowany przez ucznia
scenariusz sytuacji (np. dyskusja o sposobach spędzania wolnego czasu).
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8. Zasady przeprowadzania części ustnej etapu finałowego:
d) do części ustnej finału konkursów językowych zostaje zakwalifikowanych 50% uczestników
części pisemnej finału.
e) Wojewódzka Komisja Konkursów Języków Obcych składa się z min. 3 członków.
f) uczeń oceniany jest przez każdego członka komisji; wynik z części ustnej stanowi średnią
punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji.
9. Elementy oceniane w części ustnej etapu finałowego:
a) Prezentacja tematu, np. opis fotografii;
b) Wyrażanie opinii;
c) Uczestnictwo w dyskusji;
d) Prowadzenie konwersacji;
e) Bogactwo słownictwa;
f) Poprawność językowa wypowiedzi;
10. Przebieg części ustnej etapu finałowego:
a) po okazaniu dokumentu tożsamości finaliści wchodzą do sali konkursowej indywidualnie,
według wcześniej ustalonej kolejności;
b) uczniowie losują zestaw konkursowy (materiał stymulujący oraz temat do rozmowy w parze);
c) na przygotowanie do części ustnej każdy uczeń ma 10 minut; uczestnicy mają możliwość
sporządzania notatek, z których mogą korzystać w trakcie rozmowy;
d) uczestnicy przystępują do realizacji zadań konkursowych przed komisją indywidualnie;
e) pierwsza część finału ustnego polega na prezentacji tematu związanego z materiałem
stymulującym, który zawiera różnorodne elementy, tj. ilustracje, fragmenty tekstu, nagłówki,
tytuły, diagramy itp.; prezentacja tematu związanego z materiałem stymulującym trwa 2–3
minuty; następnie uczeń odpowiada na pytania komisji, dotyczące prezentowanego tematu;
f) druga część finału ustnego polega na przeprowadzeniu rozmowy z jednym z członków komisji
wylosowany temat (w parze); w trakcie rozmowy uczestnicy, stymulowani przez członka
komisji, powinni wykazać się umiejętnością uczestnictwa w rozmowie, dyskusji, wyrażania
opinii na podany temat w języku obcym; rozmowa trwa 4–5 minut;
g) finalista w części ustnej na prezentację swoich umiejętności ma łącznie ok. 10 minut;
h) podczas części ustnej finału uczestnik nie może korzystać z żadnych materiałów
pomocniczych oraz opuszczać sali.
11. Pytania zarówno części pisemnej jak i ustnej etapu finałowego konkursów mogą odnosić się
do treści lektur konkursowych. Treści lektur finałowych zostały udostępnione na stronie
www.zdolnyslazaczek.wsf.edu.pl w formie PDF w lokalizacji (okienku) „Lektury konkursowe”.
W celu pobrania lektury należy zalogować się podając ten sam login i to samo hasło, które
używane są przez Szkolnego Koordynatora Konkursów Języków Obcych do logowania się
w systemie zapisów szkół i uczestników.
12. Szczegółowe treści etapu finałowego zostały wskazane w opisie wymagań dotyczących
wiedzy i umiejętności uczestników finałów konkursu/-ów języków obcych, strony 79–80
Regulaminu konkursów, opublikowanego w sekcji „Ważne dokumenty” na stronie
internetowej www.zdolnyslazaczek.wsf.edu.pl.
13. Każdy z uczestników części pisemnej finału otrzymuje zaświadczenie finalisty właściwego
konkursu języka obcego zDolny Ślązaczek 2016/17.
14. Do grupy laureatów kwalifikuje się 75% uczestników z najlepszymi wynikami uzyskanymi na
etapie finałowym.
15. Listy laureatów konkursów zostaną ustalone na podstawie łącznej sumy punktów z części
pisemnej i ustnej finałów, zdobytej przez uczestników części drugiej (ustnej) etapu
finałowego konkursów języków obcych i opublikowane na stronie internetowej konkursów
języków obcych www.zdolnyslazaczek.wsf.edu.pl.
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