Weronika i Maciej laureatami Konkursu
Językowego „EXPERT”
Konkurs Językowy „EXPERT” to Konkurs Języka Angielskiego i Konkurs Języka
Niemieckiego organizowany przez Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego
Łukasiewicza w Płocku i objęty honorowym patronatem Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Płocku.
Skierowany jest on do uczniów wszystkich klas szkół ponadgimnazjalnych, a
jego celem jest rozwijanie zainteresowań i uzdolnień językowych wśród uczniów
oraz motywowanie ich do samodzielnej pracy w tym zakresie.
Konkurs Językowy „EXPERT” składa się z kilku etapów. I etap odbył się w
styczniu. Wówczas uczniowie rozwiązywali test gramatyczno – leksykalny. Do
drugiego etapu zakwalifikowali się następujący uczniowie:
język niemiecki – Piotr Ikier (kl. I a), Weronika Watkowska (kl. III b),
Maciej Relidziński (kl. III a) oraz Nina Mirosławska (kl. III d), opiekun –
pani Joanna Janiszewska;
język angielski – Damian Jarzyński (kl. III b), opiekun – pani Katarzyna
Łukowska; Bartosz Ikier (kl. III d), opiekun – pani Agata Jaworska;
Przemysław Liszewski (kl. I a), opiekun – pani Jadwiga Chojnacka.
W II etapie konkursu, który odbył się w marcu, uczniowie rozwiązywali test
leksykalno – gramatyczny z elementami kultury oraz rozumienia tekstu
czytanego i słuchanego.
Do III etapu zakwalifikowali się:
język niemiecki – Piotr Ikier, Weronika Watkowska, Maciej Relidziński oraz
Nina Mirosławska;
język angielski – Bartosz Ikier.
Etap III (ustny) sprawdzał umiejętność prezentacji określonego tematu,
wyrażania i uzasadniania własnych opinii oraz argumentowania, posługiwania
się poprawnym językiem, jak również uczestniczenia w dyskusji z Komisją
Konkursową. Na podstawie trzech etapów zostali wytypowani zwycięzcy.
31 marca 2017 r. w Zespole Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza w
Płocku odbyło się uroczyste ogłoszenie i wręczenie nagród Konkursu Językowego
„EXPERT”.
Z przyjemnością informujemy, że nasi uczniowie w VIII edycji Konkursu Języka
Niemieckiego zajęli czołowe miejsca:
II miejsce – Weronika Watkowska (kl. III b);
III miejsce – Maciej Relidziński (kl. III a).

Uczniowie przygotowywali się do konkursu pod kierunkiem nauczyciela języka
niemieckiego – pani Joanny Janiszewskiej.
Gratulujemy naszym uczniom i życzymy kolejnych sukcesów!
LO Sierpc

