
 
SPRAWOZDANIE Z IV EDYCJI 

POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

 

Dnia 20 marca 2014 roku w Zespole  Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie, we współpracy z 

Gimnazjum nr 1 im. Lecha Wałęsy w Redzie odbyła się  IV edycja  Powiatowego Konkursu  Języka 

Angielskiego „Super Bowl” pod patronatem Starostwa Powiatowego  

i Wydawnictwa Pearson. 

Konkurs adresowany jest do uczniów klas I, II i III gimnazjów oraz do uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych. Etap powiatowy poprzedziły eliminacje szkolne, które odbyły się 27.02 br. Na 

podstawie testu przeprowadzonego w macierzystych placówkach wyłoniono 134 finalistów, którzy 

zakwalifikowali się do kolejnego etapu konkursu. W tym roku do etapu powiatowego przystąpiło  

118 uczniów reprezentujących 13  gimnazjów powiatu wejherowskiego i 16 uczniów  

z 5 szkół ponadgimnazjalnych.  

Celem konkursu jest propagowanie umiejętności wszechstronnej komunikacji w języku 

angielskim, przy jednoczesnym stosowaniu zasad poprawności językowej. Na etapie powiatowym 

konkurs składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Podczas części pisemnej sprawdzana jest 

znajomość gramatyki i frazeologii języka angielskiego oraz umiejętność czytania ze zrozumieniem. 

Sześć najlepszych osób z każdego poziomu i wynik równy szóstemu (łącznie ok. 24 uczniów) po 

części pisemnej przechodzi do części ustnej, która składa się z: opisu ilustracji, odpowiedzi na dwa 

pytania związane z tematyką ilustracji oraz rozmowy z odgrywaniem roli – udzielanie i uzyskiwanie 

informacji, negocjowanie, relacjonowanie. 

Pytania testowe w części pisemnej przygotowane zostały przez nauczycieli Gimnazjum nr 1 – 

Marzenę Borodziuk i Mateusza Kamińskiego. Za opracowanie zagadnień oraz kryteriów oceniania  

w części ustnej odpowiedzialna była pani Joanna Piotrowicz z ZSP  

w Redzie. 

Uroczystego otwarcia konkursu dokonał Pan Rafał Maliszewski- dyrektor ZSP oraz Pan 

Marek Kamiński – przewodniczący Komisji Edukacji Powiatu Wejherowskiego. 

Podczas przerwy oraz części ustnej dla oczekujących uczniów zorganizowano ciekawe zajęcia z 

poczęstunkiem. Przybyli uczniowie mieli okazję obejrzeć prezentację ZSP oraz pokaz klas 



mundurowych a także uczestniczyli w konkursie językowym. Nad tymi zadaniami czuwali 

następujący nauczyciele: Agnieszka Siepetowska, Ludwik Zegzuła, Ewa Czajkowska, Agnieszka 

Leszczyńska, Tadeusz Puzio, Agnieszka Pozańska, Katarzyna Wolszczak, Piotr Kohnke. Uczniowie 

podziwiali też występy szkolnego chóru pod kierownictwem p. Joanny Klein-Szalkowskiej. Za całość 

przedsięwzięcia odpowiadała p. Joanna Piotrowicz.  

 

W poszczególnych kategoriach laureatami konkursu zostali:  

klasy pierwsze:  

1. Jan Ossowski (Gimnazjum Publiczne w Luzinie) 
2. Julia Bratnicka (Salezjańskie Gimnazjum w Rumi) 
3. Krystyna Osiecka ( Samorządowe Gimnazjum w Bolszewie) 
4. Maja Przybyła (Gimnazjum nr 2 w Rumi) 
5. Jakub Kloka (Gimnazjum nr 1 w Redzie) 
6. Michelle Riedel (Gimnazjum nr 2 w Rumi) 

 
klasy drugie:  

1. Marta Chmielecka (Gimnazjum nr 1 w Rumi) 
2. Michał Walczak (Gimnazjum nr 1 w Redzie) 
3. Michał Szopiński (Gimnazjum nr 1 w Rumi) 
4. Maciej Okroj (Gimnazjum nr 3 w Wejherowie) 
5. Ewa Behr (Gimnazjum Społeczne nr 1 w Wejherowie) 
6. Rozalia Hoppe (Gimnazjum nr 1 w Redzie) 
7. Igor Ewertowski (Gimnazjum nr 1 w Redzie) 

 

klasy trzecie:  

1. Szymon Witkowski (Gimnazjum Społeczne nr 1 w Wejherowie) 
2. Maciej Nadolski (Gimnazjum Publiczne w Luzinie) 
3. Dominika Czapiewska (Gimnazjum nr 1 w Redzie) 
4. Izabela Budnik (Gimnazjum nr 3 w Wejherowie) 
5. Marcin Wierzbicki (Gimnazjum nr 1 w Rumi) 
6. Zuzanna Richert (Gimnazjum nr 1 w Redzie) 

 
szkoły ponadgimnazjalne: 

1. Anna Walczyńska (I LO w Rumi) 
2. Dagmara Szczypior (ZSP nr 1 w Wejherowie) 
3. Jan Osiecki (ZSP nr 1 w Wejherowie) 
4. Magdalena Bojke (ZSP nr 1 w Wejherowie) 
5. Patrycja Silikowska (ZSP nr 1 w Wejherowie) 
6. Liwia Małż (I LO w Rumi) 

 



Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a laureaci zostali uhonorowani 

nagrodami rzeczowymi oraz 5 punktami na koniec gimnazjum, które liczą się w procesie rekrutacji 

do szkół średnich. 4 zwycięzców pierwszych miejsc otrzymało statuetki, wszystkim zdobywcom 

pierwszych, drugich i trzecich miejsc wręczono bony podarunkowe do empiku oraz nagrody 

książkowe . Również laureaci miejsc 4-6 otrzymali nagrody rzeczowe. 

Wysoka liczba uczestników etapu powiatowego świadczy o rosnącym zainteresowaniu jakim 

cieszy się nasz konkurs. Dziękujemy  nauczycielom za przygotowanie uczniów, a  uczniom za zaciętą 

rywalizację oraz chęć sprawdzenia własnej wiedzy. Cieszymy się, iż tak wiele ciepłych słów padło na 

temat organizacji konkursu zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym. Miła 

atmosfera niewątpliwie sprzyjała wymianie doświadczeń oraz budowaniu pozytywnych relacji 

wśród uczestników naszego przedsięwzięcia. Ogromne podziękowania składamy także na ręce 

pani Marty Więcławskiej-Wałęsa z wydawnictwa Pearson za nagrody oraz oprawę metodyczną  

dla nauczycieli podczas przerwy. 

 

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu! 

 

 


