
 
 
 
 
 
 
 

 

 

REGULAMIN EUROPEJSKIEGO DNIA JĘZYKÓW  

W ZSO NR 1 W RACIBORZU 

 
W ramach obchodów Europejskiego Dnia Języków, nauczyciele języków obcych w ZSO nr 1 w 
Raciborzu ogłaszają konkurs na nagranie łamańca językowego. 
 
REGULAMIN KONKURSU 
 
1. Do konkursu przystępują chętni uczniowie klas pierwszych ZSO nr 1 w Raciborzu (I LO i LSP). 
2. Każdy uczestnik konkursu może wybrać jeden “łamaniec” z listy poniżej: 
 

1) Trentatré trentini entrarono a Trento, tutti e trentatré di tratto in tratto 
trotterellando. 

(Trzydziestu trzech trydentczyków wkroczyło do Trydentu, wszyscy trzydzieści trzej, 
drepcząc od czasu do czasu)  

2) Una rara rana nera sulla rena errò una sera, una rara rana bianca sulla rena errò un 
po’ stanca 
(Pewna niezwykła czarna żaba włóczyła się po piasku wieczorem, a inna niezwykła biała 
żaba włóczyła się po piasku nieco zmęczona) 

3) Перепёлка перепелят прятала от ребят. 
(Przepiórka chroniła pisklęta przed dziećmi) 

4) Повар Павел и повар Пётр, Павел парил, Пётр пёк. Пётр пёк, а Павел парил, 
повар Пётр, повар Павел. 
(Kucharz Paweł i kucharz Piotr, Paweł dusił, Piotr piekł. Piotr piekł, a Paweł dusił, kucharz 
Piotr, kucharz Paweł) 

5) Si six scies scient six cyprès, six cent six scies scient six cent six cyprès. 
(Jeśli 6 pił tnie 6 cyprysów, to 606 pił tnie 606 cyprysów) 

6) Trois très gros, gras, grands rats gris grattent. 
(Trzy bardzo grube, tłuste, duże szare szczury drapią) 

7) Fischers Fritze fischt frische Fische. 
(Fischers Fritze łowi świeże ryby) 

8) Der Zahnarzt zieht Zähne mit Zahnarztzange im Zahnarztzimmer. 
(Stomatolog wyrywa zęby kleszczami dentystycznymi w gabinecie dentystyczny) 

9) Peter Piper picked a peck of pickled peppers. How many pickled peppers did Peter 
Piper pick? 
(Peter Piper wybrał miarkę marynowanych papryczek. Jak dużo marynowanych papryczek 
wybrał Peter Piper?) 

10) A loyal warrior will rarely worry why we rule. 
(Lojalny wojownik rzadko martwi się, dlaczego to my rządzimy) 



11) Gżegżółka grzała grzańca, gdy grzmiący grzmot gromko grzmiał grożąc grzesznikom. 
12) Pchła pchłę pchła, pchła przez pchłę płakała, że pchła pchłę pchała. 

 

3.  Wszystkie prace (pliki dźwiękowe) należy przesłać na Classroom “Europejski Dzień 
Języków 2020” - kod: dakgkzg. Osoba wysyłająca plik musi dołączyć do zajęć o podanym 
kodzie. 

4. Plik powinien być opatrzony nazwą: Wybrany język_nazwisko_imię_klasa, np. 
Włoski_Rzymska_Paola_1M  / Angielski_ Londyński_ Jacek_1J. Instrukcję zmiany nazwy 
pliku zapisanego w smartfonie znajdziecie na Classroom. 

5. Termin nadsyłania nagrań: 27 września 2020 r. godzina: 20.00. 
6. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców. 
7. Prace oceniać będzie Jury powołane przez organizatorów konkursu. 
8. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w piątek 2 października 2020 r. 
9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły. 
10. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pozytywną uwagę z zachowania za udział. 
11. Zwycięskie  klasy, które zaprezentują wszystkie 12 łamańców (czyli przynajmniej 12 

uczniów klasy weźmie udział w konkursie) otrzymają możliwość wykorzystania dnia bez 
pytania do końca października 2020 r. po wcześniejszym ustaleniu terminu z wychowawcą 
klasy. 

12. Najciekawsze nagrania zostaną zamieszczone na stronie szkoły. 
 
 

Zachęcamy do udziału w konkursie! 
 

Organizatorzy: nauczyciele języków obcych 


