REGULAMIN
POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO
DLA GIMNAZJALISTÓW I ÓSMOKLASISTÓW
ROK SZKOLNY 2018/2019
1. Ideą Konkursu Języka Angielskiego jest:


zachęcenie uczniów do poszerzania znajomości języka angielskiego,



motywowanie uczniów do doskonalenia sprawności językowych,



integracja uczniów różnych szkół powiatu włodawskiego interesujących się językiem
angielskim,



rozwijanie umiejętności samodzielnej pracy uczniów,



umożliwienie uczniom porównania swoich możliwości językowych z możliwościami innych
uczniów.

2. Organizatorem konkursu jest I Liceum Ogólnokształcące we Włodawie.
3. Dyrektor I Liceum powierza organizację konkursu mgr Annie Daniluk, która odpowiada za
część organizacyjną i merytoryczną (przygotowanie zadań konkursowych, przygotowanie
klucza odpowiedzi, punktacji do zadań).
4. Organizator zobowiązuje się do zorganizowania komisji egzaminacyjnej, w której skład
wchodzą nauczyciele języka angielskiego I LO we Włodawie. Przewodniczący – organizator
czuwa nad prawidłowym przebiegiem konkursu.
5. Konkurs języka angielskiego przeznaczony jest dla uczniów klas III szkół gimnazjalnych
oraz uczniów klas ósmych szkół podstawowych.
6. Każdy nauczyciel języka angielskiego może zgłosić dowolną liczbę uczniów chętnych do
wzięcia udziału w konkursie, jednakże maksymalna liczba wszystkich osób przystępujących
do konkursu nie może przekroczyć 50 osób.
7. Zgłoszenie do konkursu przesyła szkoła na adres mailowy: .szkola@1lo.wlodawa.pl w
terminie do dnia 29 marca 2019 roku, wypełniając kartę zgłoszeniową dostępną na stronie
http://www.1lo.wlodawa.pl.

8. Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych od uczestników odpowiada poziomowi B2 według
klasyfikacji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Common European
Framework of Reference for Languages). Ponadto wymagana jest znajomość zagadnień
dotyczących geografii, historii, kultury i życia codziennego Wielkiej Brytanii.

9.

Wykaz literatury obowiązującej uczestników:
- Wszelkie publikacje z zakresu nauczania języka angielskiego realizujące podstawę
programową kształcenia ogólnego dla II i III etapu edukacyjnego z języka angielskiego;
- Vince Michael, Intermediate Language Practice, 3rd edition, Macmillan;
- Vince Michael, First Certificate Language Practice, Macmillan;
- Ociepa Roman, United Kingdom at a Glance, ParkEdukacja;
- https://brilliantmaps.com/eng-gb-uk/;
- https://www.visitbritain.com/gb/en/world-heritage-sites#AbvEFgdCBD6ppTqX.97;
- https://about-britain.com/tourism/main-cities.htm.

10. Konkurs składa się z testu pisemnego, który odbędzie się 4 kwietnia 2019 roku o godz.

11:00, w budynku I LO we Włodawie, na ul. Szkolnej 1.
11. Test będzie obejmował sprawdzenie umiejętności ucznia w zakresie słuchania i czytania ze
zrozumieniem, znajomości słownictwa i struktur gramatycznych, a także podstawowej wiedzy
o krajach anglojęzycznych. Zadania testowe składają się z:
- ćwiczenia sprawdzającego słuchanie ze zrozumieniem,
- ćwiczenia sprawdzającego czytanie ze zrozumieniem,
- testu leksykalno- gramatycznego,
- zadania sprawdzającego wiedzę o krajach anglojęzycznych.
12. Na wypełnienie testu przeznacza się 60 min.
13. Po zebraniu wszystkich prac w dniu 4 kwietnia 2019 r. członkowie komisji oceniają prace,
organizator przygotowuje rankingową listę uczestników (od największej do najmniejszej liczby
punktów). Wyniki konkursu oraz lista zwycięzców zostanie umieszczona na stronie
internetowej: www.1lo.wlodawa.pl. 15 kwietnia 2019r.
14. Laureatami Konkursu są uczestnicy, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca.
15. Dla laureatów przewidziano pamiątkowe dyplomy oraz atrakcyjne nagrody ufundowane przez
wydawnictwo Pearson Longman, Oxford University Press oraz Starostwo Powiatowe we
Włodawie.

16. Podanie wyników oraz oficjalne rozdanie nagród odbędzie się w I LO we Włodawie dnia 25
kwietnia 2019 r., w Dniu Otwartym Szkoły.
17. W przypadkach wątpliwych nie ujętych w regulaminie decydują członkowie komisji
konkursowej i ich decyzje są ostateczne.

18. Zgłoszenie szkoły do Konkursu jest jednoczesną zgodą dyrektora, nauczycieli i rodziców na

zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z poprawnym
przebiegiem Konkursu.

Włodawa, dnia 1 marca 2019 r.

Przewodniczący Komisji Konkursowej
mgr Anna Daniluk

