
     English for young sailors 
 

"There is no wind that blows right for the sailor 

who doesn't know where the harbor is." 

Norwegian Proverb 

 

 

REGULAMIN KONKURSU 
 

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów szczecińskich szkół średnich do wzięcia udziału 
w I edycji Konkursu Języka Angielskiego dla Młodych Żeglarzy w Technikum Technologii 

Cyfrowych w Szczecinie, który odbędzie się dnia 2 kwietnia (czwartek) 2020 roku o godz. 13:00 
 

Czekamy na Wasze zgłoszenia do 25 marca 2020 roku 
 
ORGANIZATOR:    Technikum Technologii Cyfrowych 

ul. Niemierzyńska 17, 71-441 Szczecin 
[t]: 91 421 2610 / 885 103 256 
[m]: english.teacher@wp.pl 

 
UWAGA: Kartę zgłoszenia prosimy wysłać na adres e-mail, a następnie 
powiadomić o wysłaniu maila SMSem na nr tel.  506-021-116 !!! 
 
CELE: propagowanie wiedzy marynistycznej, rozwijanie zainteresowań językowych, promocja młodych 
talentów żeglarskich i językowych, integracja środowiska nauczycieli języka angielskiego oraz uczniów 
zainteresowanych nauką tego języka z uczestnikami Szczecińskiego Programu Edukacji Wodnej  
i Żeglarskiej 
 
UCZESTNICY: uczniowie szkół średnich miasta Szczecin 
(tylko jeden 2-osobowy zespół ze szkoły). 
 

TERMIN ZGŁOSZENIA ZESPOŁU: 25 marca 2020 roku 

 
KONKURS:  2 kwietnia (czwartek) 2020 roku o godz. 13:00 – konkurs składa się z części pisemnej: 
ok. 40 min. (test wraz z zadaniem ze słuchania), część ustna zostanie przeprowadzona tylko jeśli dwa 
zespoły będą miały taką samą liczbę punktów z części pisemnej. Krótka przerwa na sprawdzenie prac i 
obrady jury (film dokumentalny o Szkole pod Żaglami 2011, drobny poczęstunek). Ogłoszenie wyników 
konkursu, wręczenie nagród i dyplomów. 
 
JURY: nauczyciele-opiekunowie SKEM biorących udział w konkursie 
 
NAGRODY, WYRÓŻNIENIA, DYPLOMY: przyznaje jury na podstawie wyników punktowych 
 
 

Organizatorzy 
 
 

/-/ Małgorzata Płachta                                                                   /-/ Izabella Poppe-Iwanów
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KARTA  ZGŁOSZENIA 

 

I  MIĘDZYSZKOLNY KONKURS 

JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA MŁODYCH ŻEGLARZY 

 
 
1. Nazwa szkoły:   ......................................................................................................................................................  

2. Adres  ......................................................................................................................................................................  

3. Telefon  ...................................................................................................................................................................  

4. E-mail  .....................................................................................................................................................................  

5. Imię i nazwisko opiekuna ( tel. kontaktowy)  ....................................................................................................  

 

 

6. Nazwiska uczestników (1 zespół 2-osobowy): 

1) ..................................................................................................................................................................................  

2) ..................................................................................................................................................................................  

 
 
 
 
 

........................................................... 
podpis zgłaszającego, pieczęć szkoły 
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SCENARIUSZ IMPREZY 
 

I  EDYCJI KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA MŁODYCH ŻEGLARZY 

 
w Technikum Technologii Cyfrowych w Szczecinie  

odbędzie się 2 kwietnia (czwartek) 2020 roku o godz. 13:00 
 
ORGANIZATOR:    Technikum Technologii Cyfrowych 

ul. Niemierzyńska 17, 71-441 Szczecin 
[t]: 91 421 2610 / 885 103 256 
[m]: english.teacher@wp.pl 

 
CELE: propagowanie wiedzy marynistycznej, rozwijanie zainteresowań językowych, promocja młodych talentów 
żeglarskich i językowych, integracja środowiska nauczycieli języka angielskiego oraz uczniów zainteresowanych 
nauką tego języka z uczestnikami Szczecińskiego Programu Edukacji Wodnej i Żeglarskiej 
 
UCZESTNICY: uczniowie szkół średnich Gminy Miasto Szczecin 
(jeden 2-osobowy zespół z każdej zgłoszonej placówki). 
 

TERMIN ZGŁASZANIA ZESPOŁÓW: 25 marca 2020 roku 

 
KONKURS: – konkurs składa się z części pisemnej: ok. 40 min. (test wraz z zadaniem ze słuchania), część ustna 
zostanie przeprowadzona tylko jeśli dwa zespoły będą miały taką samą liczbę punktów z części pisemnej. Krótka 
przerwa na sprawdzenie prac i obrady jury (film dokumentalny o Szkole pod Żaglami 2011, drobny poczęstunek). 
Ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród i dyplomów. 
 
ZAKRES TEMATYCZNY:  
- róża wiatrów 
- budowa jachtu 
- warunki pogodowe 
- kursy względem wiatru 
- komunikaty radiowe 
- odczytywanie pozycji (cyfry/długość i szerokość geograficzna) 
- łączność w niebezpieczeństwie 
 
MATERIAŁY POMOCNICZE:  
- Angielski dla żeglarzy, Małgorzata Czarnomska, almapress 2010 
- http://icdept.cgaux.org/pdf_files/English-Polish-Glossary-Nautical-Terms.pdf 
- https://optistuff.com/wp-content/uploads/2019/02/Complete-Glossary-of-Sailing-Terms.pdf 
- http://www.splashmaritime.com.au/Marops/Dictionary.pdf 
- https://www.csun.edu/sites/default/files/CSUN%20Sailing%20Manual%20updated%202016_0.pdf 
- https://cdn2.hubspot.net/hub/150315/file-608198310-pdf/docs/learn_to_sail_2014_student_manual.pdf 
- http://www.ablesail.ca/Documents/Learn-to-Sail%20Martin%2016.pdf 
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JURY: nauczyciele-opiekunowie SKEM biorących udział w konkursie, prace sprawdzane na podstawie klucza 
dostarczonego przez autora pytań konkursowych  
 
NAGRODY, WYRÓŻNIENIA, DYPLOMY: przyznaje jury na podstawie wyników punktowych 
 
SPONSORZY NAGRÓD: TTC Szczecin, Macmillan (nagrody książkowe), Urząd Miasta Szczecin (upominki 
reklamowe), Centrum Żeglarskie Szczecin (upominki reklamowe). 
 
 
 

Przygotowanie imprezy: 
Małgorzata Płachta 
Izabella Poppe-Iwanów     

 
 
 
 
                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLAN IMPREZY 
 
12.30-13.00 – przywitanie gości 

13.00 – przywitanie gości przez Panią Dyrektor Szkoły 

13.05-14.00 – konkurs, część pisemna 

14.00-14.20 – sprawdzanie prac (jury), pokaz filmu z rejsu STS Fryderyk Chopin  

14.25 – 14.45 – część ustna konkursu – dogrywka (jeśli 2 zespoły uzyskają taką samą liczbę punktów) 

15.00 – rozdanie dyplomów i nagród 

 
 
Działania towarzyszące: 
 
Drobny poczęstunek dla gości – kawa, herbata, ciasteczka – przygotowuje klasa 1TAIP. 

Wystawa zdjęć z działalności SKEM  – przygotowuje zespół pod nadzorem opiekuna SKEM. 


