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1. Organizator konkursu 
Organizatorem konkursu translatorycznego z języka angielskiego jest Szkoła 
Podstawowa im. gen. Stanisława Maczka w Boguchwale. 

 

 

2. Cele 
Cel główny: Propagowanie działań upowszechniających rozumienie miejsca 
przekładu we współczesnej szkole. 

 

 
1. Doskonalenie umiejętności swobodnego przechodzenia między L1 i L2 

(przekład słów, wyrażeń, całych zdań, dłuższych tekstów, dialogów i tekstów 
narracyjnych). 

2. Wzbogacenie i zsynchronizowanie metod nauczania języków obcych  
z najnowszymi tendencjami dydaktycznymi oraz europejskimi założeniami 
edukacyjnym. 

3. Rozwijanie umiejętności mediacyjnych na lekcjach języka obcego  
z uwzględnieniem dalszej perspektywy kontekstu sytuacyjnego poza klasą  
i przyszłym rynku pracy. 

4. Umożliwienie uczniom wykorzystania wiedzy i umiejętności w praktyce. 
5. Zwiększenie motywacji do podejmowania wysiłku, pokonywania trudności  

w procesie nabywania umiejętności posługiwania się językiem obcym. 
6. Doskonalenie procesu uczenia się w zakresie językowym, wiedzowym  

i komunikacyjnym. 
7. Podnoszenie samooceny uczniów. 
8. Podnoszenie kompetencji w zakresie pracy zespołowej i zdrowej rywalizacji. 

 

 

 

 

 

http://www.spboguchwala.pl/


3. Warunki uczestnictwa 
Do konkursu może przystąpić każda szkoła w gminie Boguchwała. Poszczególne 
szkoły wyłaniają w procesie wewnętrznym 3 uczniów spośród osób zainteresowanych 
językiem angielskim.  

 

 

4. Zakres tematyczny 
Konkurs obejmuje zakres tematyczny - podróżowanie i turystyka. Zadania będą 
skonstruowane z myślą o ocenie kompetencji uczniów w zakresie przekładu jako jednej 
z form mediacji językowej.  

 

 

5. Zasady i przebieg 
Konkurs odbywa się w dwóch etapach: etap szkolny i międzyszkolny- główny, 
składający się z 4 zadań + zadanie dodatkowe. 

 

Etap 1 Szkolny 
Eliminacje szkolne przeprowadzają szkoły we własnym zakresie i na własnych 
zasadach. Efektem końcowym ma być wyłonienie 3 uczniów (klasy 6-8), którzy  
w etapie międzyszkolnym wystąpią jako drużyna.  

 
Zgłoszenia należy wysyłać do 30 kwietnia 2021 na adres 
mailowy:   sp.boguchwala@boguchwala.pl 

 
W zgłoszeniu należy podać: 

a. nazwiska wyłonionych kandydatów- drużyny reprezentującej szkołę;  
b. nazwisko opiekuna wraz z adresem mailowym;   

 
Etap 2 Główny 

 
Termin: 1 czerwca 2021 godz. 9.00 
Miejsce: SP Boguchwała 
* konkurs przewidziany jest w formie stacjonarnej; w razie jakichkolwiek zmian 
spowodowanych sytuacja epidemiczną, przesłana będzie odpowiednia 
informacja; 
Etap główny będzie składał się z czterech zadań konkursowych. 
Opracowanie wg. modelu dr Katarzyny Kodeniec (Adiunkt w Katedrze Filologii 
Angielskiej Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie) 

1. zadanie 1: Oparte na zdaniach gramatycznych zawierających konkretne 
struktury; sformułowane po polsku (umiejętność wymagająca aktywnego 
użycia L2 (produkcji), a nie tylko zrozumienia (recepcji). 

2. zadanie 2: Sytuacja komunikacyjna (z podkreśleniem naturalnego charakteru 
wypowiedzi- język komunikacji młodzieży w naturalnej dla tego wieku sytuacji) 
-przekład z polskiego na angielski. 

3. zadanie 3: Przekład literacki jako esencja zastosowania przekładu. Zadanie 
oparte na krótkim fragmencie oryginalnego tekstu literackiego bez 
uproszczenia języka. Perspektywa narracyjna niepodobna do codziennych 
sytuacji komunikacyjnych - przekład z polskiego na angielski.* zadanie 
wykraczające poza podstawę programową 

4. zadanie 4: najbliższe w formie i wymaganiach charakterowi zadań 
egzaminacyjnych; umiejętność mediacji w wąskim tego słowa znaczeniu - 
sprawdza umiejętności językowe przydatne w rzeczywistości. Transfer 
językowy dotyczy informacji (zdefiniowanych po angielsku) zawartych  



w polskim materiale pochodzącym z oryginalnej strony internetowej, np. 
dotyczącej hotelu, rezerwacji, atrakcji, udogodnień, specjalnych ofert. Uczeń 
musi się wykazać umiejętnością selekcji informacji i przekazać je w formie  
e-maila do anglojęzycznej osoby/osób. 
Przewidywany czas  części konkursowej: 60 minut 

       *    Podczas oceny prac i obrad jury - przerwa na poczęstunek 
    Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród. 

 

 

 

 

 

6. Ocenianie zadań i nagrody 
Zadania będą oceniane przez niezależną komisję, co zapewni bezstronność  
w ewaluacji prac. Nagrody otrzymają drużyny, które zajmą trzy pierwsze miejsca. 
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dodatkowo zestawy upominkowe i dyplom 
uczestnictwa. 

 

 
7. Informacje na temat konkursu będą zamieszczone na stronie internetowej 
https://spboguchwala.pl/  Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielać będą 
nauczyciele języka angielskiego: Agata Rąpała, Natalia Wal.  

Uczniowie biorący udział w I i II etapie konkursu zobowiązani są do punktualnego 
przybycia na miejsce oraz do okazania ważnej legitymacji szkolnej potwierdzającej 
ich tożsamość.   

8. Nie przewiduje się dodatkowego postępowania konkursowego dla uczestników, 
którzy w wyznaczonym dniu i godzinie z przyczyn losowych nie przystąpią do konkursu. 
Ostateczne decyzje w sprawach spornych nieobjętych regulaminem podejmuje 
przewodniczący komisji konkursowej. 

 

 

https://spboguchwala.pl/

