REGULAMIN KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO
JANUS - turniej lingwistyczny
W ZESPOŁACH DWUOSOBOWYCH

1. Organizatorem Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów szkół
podstawowych „Janus” jest Zespół Szkół nr 32 w Bydgoszczy (SP 61)
dnia 12 maja 2017
2. Konkurs obejmuje swym zasięgiem szkoły podstawowe Miasta
Bydgoszczy oraz powiatu bydgoskiego.
3. Celem konkursu jest:
 motywowanie uczniów do doskonalenia
posługiwania się językiem angielskim

umiejętności

 umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresujących
 możliwość uczestnictwa w żywej lekcji języka angielskiego
 promocja uczniów zdolnych

Zakres wymagań konkursu przedmiotowego obejmuje poszerzone
treści zawarte w podstawie programowej dla szkół podstawowych.
W turnieju Janus startować może dowolna ilość dwuosobowych
zespołów z każdej bydgoskiej szkoły podstawowej.
Wszystkie zagadki w turnieju dotyczyć będą znajomości języka
angielskiego.

HARMONOGRAM KONKURSU
Podczas wszystkich konkurencji pary siedzą plecami do siebie (stąd
podobieństwo do dwugłowego boga rzymskiego Janusa). Jedna osoba
losuje i czyta pytanie; druga odpowiada.
Po pierwszej rundzie na placu boju zostaje tylko 10 najlepszych par.
W przypadku równej ilości punktów decyduje data urodzin(mniejsza
suma uczestników wygrywa)
Turniej składać się będzie z trzech rund plus finał. Punkty zdobyte we
wszystkich rundach sumują się.
1 runda polega na tłumaczeniu słów. Każda osoba w zespole będzie
losować (z puli 500 słów) i czytać po angielsku 5 wyrazów.
Partner za każdym razem ma 15 sekund na podanie prawidłowej
odpowiedzi. Każda dobra odpowiedz warta jest 1 punkt (łącznie do
zdobycia w tej rundzie 10 punktów)
2 runda, w której startuje już tylko 10 najlepszych par, polega na
kończeniu zdań. Każda osoba z pary losuje kategorię zdania
i pierwszy użyty wyraz. Od tej pory obie osoby naprzemianlegle
dodają po jednym wyrazie, który logicznie i poprawnie językowo
uzupełnia zdanie (słowa nie mogą się powtarzać; nie występują
żadne znaki interpunkcyjne). Na wykonanie swojej kolejki każdy ma
15 sekund. Powtórzenie lub błąd przerywa ciąg . Każdy wyraz użyty
w ciągu przed przerwaniem wart jest 1 punkt (maksymalna liczba
punktów jest nieograniczona)
3 runda polega na rozpoznawaniu angielskich czasów. Każda osoba
z pary losuje jedno zdanie, które czyta na glos. Za każde poprawne
rozpoznanie czasu (15 sekund) przyznajemy zespołowi 5 punktów
(łącznie do zdobycia w tej rundzie 10 punktów)
4 runda jest jednocześnie finałem. Uczestnicy startują w kolejności
odwrotnej do zajmowanych miejsc. Zasady są zbliżone do rundy 1,
z tą różnicą, że losowanie i czytanie słów odbywa się

naprzemianlegle do pierwszego popełnionego przez parę błędu.
Wartość zdobytych punktów rośnie wraz z każdym pytaniem
(pierwsza poprawna odpowiedz = 1pkt, druga poprawna
odpowiedz = 2pkt, itd.)
Zwycięża para, która zdobędzie najwięcej punktów. W razie równej
ilości punktów decyduje wiek uczestników (młodsi wygrywają).
Konstrukcja turnieju sprawia, że w finale nawet drużyna zajmująca
dotychczas ostatnie miejsce, może okazać się triumfatorem.
1 runda. Words. 10 (5+5) tłumaczeń (500 słów)
2 runda. Sentences. 2 (1+1) zdania (20 tematów)
3 runda. Tenses. 4 (2+2) jaki to czas? (40 zdań)
4 runda –finał. Snake- wąż (wartość rośnie)
Dla finalistów i laureatów przewidziano atrakcyjne nagrody
Zgłoszenia szkół pragnących wziąć udział w konkursie prosimy
przesyłać drogą elektroniczną do 5 maja 2017 r na jeden z poniższych
adresów.
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