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Konkurs Języka Angielskiego – Plan Ramowy 
 

Konkurs przewidziany jest dla wszystkich studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 

w Tarnowie z wykluczeniem studentów Filologii Angielskiej.  

 

Celem konkursu jest określenie poziomu językowego wg poziomów Rady Europy (CEF) a także 

zdobywanie i propagowanie wiedzy na temat Uczelni w związku z niedawnymi obchodami 15-lecia jej 

istnienia. 

 

Zapisy: Odbywają się od 10.04 do 25.04. 2014r. w Sekretariacie Studium Języków Obcych   

                 pok. 328 A, tel. 14-63-16-555. 

  

 

Konkurs składa się z następujących etapów: 

 

Etap I: składa się z dwóch części i odbędzie się w dniu: 29.04.2014r. o godz. 13.00 w sali 024B.  

 

Część 1: Test poziomujący dla wszystkich studentów biorących udział w konkursie. 

                   Test składa  się   ze 100 pytań ( test wyboru) - karta odpowiedzi 

Część 2: Quiz na temat wiedzy o Uczelni w oparciu o monografię wydaną z okazji obchodów  

                   15- lecia składający się z: 

 

A) 10 pytań na temat struktury Uczelni ( test wyboru a, b, c, d) 

B) Krótki tekst w języku angielskim na temat powstania Uczelni z lukami do uzupełnienia 

C) 5 pytań otwartych dotyczących władz Uczelni w języku angielskim 

 

5. 05.2014 r.: Ogłoszenie wyników na tablicy informacyjnej Studium.  

 

Etap II: odbędzie się w dniu: 7.05.2014 r. o godz. 13.00 w sali 205A. 

Do drugiego etapu awansuje 10 studentów, którzy z obu części I Etapu uzyskali łącznie najwyższą 

punktację. Pozostali studenci, jeśli wyrażą taką wolę otrzymują informację 

 w sekretariacie Studium o swoim poziomie językowym ( tylko wynik z części pierwszej Etapu I). 

 

W II Etapie studenci otrzymują do przetłumaczenia na język angielski 3 krótkie fragmenty monografii 

i wybierają jeden. Ta część konkursu odbywa się w sali komputerowej tak,  

aby studenci mieli swobodny dostęp do słowników w wersji online. Ich wykaz jest podany  

do wiadomości uczestników konkursu1. 

 

                                                           
1 Wykaz słowników internetowych do II Etapu konkursu: 
www.ling.pl 
www.getionary.pl  
www.diki.pl 
www.pons.pl 
www.translatica.pl 
www.megasłownik.pl 
 

http://www.ling.pl/
http://www.getionary.pl/
http://www.diki.pl/
http://www.pons.pl/
http://www.translatica.pl/
http://www.megasłownik.pl/
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Oceniane są następujące umiejętności: 

 

1. Użycie właściwego słownictwa 

2. Poprawność gramatyczna 

3. Zachowanie logiki i poprawność przekazu 

4. Styl  

5. Interpunkcja i wygląd tekstu (edycja) 

 

Tekst należy przetłumaczyć w programie WORD, czcionką Times New Roman wielkość 12, 

marginesy standardowe. 

Przetłumaczone teksty zostają wysłane na adres mailowy Studium (sjo@pwsztar.edu.pl) 

 i po wydrukowaniu oceniane są według powyższych kryteriów przez Komisję. Wyniki tego etapu 

ogłaszane są do trzech dni roboczych. 

 

Etap III: odbędzie się w dniu 14.05.2014 r. o godz. 9.30 w sali 08G. 

III Etap polega na przygotowaniu i przedstawieniu Komisji Konkursowej prezentacji multimedialnej, 

w technice PowerPoint, w języku angielskim, na temat Uczelni, opracowanej  

na podstawie monografii lub strony internetowej Uczelni (czas trwania prezentacji maksymalnie  

7 minut). Do tego etapu awansuje 5 finalistów konkursu.  

 

Prezentacje oceniane są według następujących kryteriów: 

1. Użycie właściwego słownictwa 

2. Poprawność gramatyczna  

3. Zachowanie logiki 

4. Styl 

5. Wartość estetyczna prezentacji 

6. Sposób przedstawienia prezentacji 

 

Zwycięzca konkursu otrzymuje tablet ufundowany przez Rektora PWSZ w Tarnowie. Finaliści 

otrzymują dyplomy okolicznościowe oraz nagrody książkowe ufundowane przez Wydawnictwo 

Pearson Longman oraz Urząd Miasta Tarnowa . 

Informację na temat specyfiki III Etapu, studenci otrzymują podczas I Etapu. Wyniki  

są ogłaszane po wszystkich prezentacjach i naradzie jury, po czym następuję uroczyste wręczenie 

nagród. 

 


