REGULAMIN
POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO
„Are you ready for the final clash?”
DLA KLAS ÓSMYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
pod patronatem Powiatowego Ośrodka Nauczycieli w Wodzisławiu Śl.
1. Cele konkursu
Konkurs Języka Angielskiego dla Klas Ósmych Szkół Podstawowych ma na celu
promowanie u młodzieży idei uczenia się języków obcych, a zwłaszcza rozbudzanie u nich
zainteresowań językiem angielskim. Myślą przewodnią jest umożliwienie uczniom uzdolnionym
językowo sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności w posługiwaniu się językiem angielskim
przed zbliżającym się egzaminem ósmoklasisty z języka angielskiego.
2. Organizator:

Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich w Rydułtowach
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śl.
3. Warunki uczestnictwa:
 w konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas ósmych szkół podstawowych;
 szkoła kwalifikuje nie więcej niż 3 osoby do udziału w konkursie
 zgłoszenia uczestnictwa w konkursie poprzez przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia
na adres e-mail: loskalna1@gmail.com należy dokonać do 6 marca 2020
 warunkiem

uczestnictwa

w

konkursie

organizatorom oświadczenia/zgody (zał. nr2)

jest

wypełnienie

i

dostarczenie

na przetwarzanie danych

osobowych oraz upublicznienie wizerunku uczestnika konkursu najpóźniej w dniu
konkursu

4. Przebieg konkursu:
Konkurs odbędzie się 25.03.2020, godz. 9.00 w Liceum Ogólnokształcącym im. Noblistów
Polskich w Rydułtowach.
Konkurs składa się z dwóch części – pisemnej oraz elektronicznej (test przeprowadzany
online z wykorzystaniem tabletów).
Ogólny zakres wiedzy i umiejętności obowiązujący w trakcie konkursu oparty jest na Podstawie
programowej nauczania języków obcych na poziomie szkoły podstawowej oraz obejmuje
tematykę,

sytuacje,

intencje

językowe

i materiał

leksykalno-gramatyczny

określony

w programach nauczania dla szkoły podstawowej. Dodatkowo od uczestników wymagana jest
podstawowa wiedza dotycząca wiedzy o krajach anglojęzycznych tj. Zjednoczonego Królestwa
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz Australii.

Pierwsza część, pisemna, składa się z pięciu bloków zadań w formie testowej: rozpoznawanie
i stosowanie w praktyce środków językowych, czytanie ze zrozumieniem, słuchanie ze
zrozumieniem,

znajomość

funkcji

językowych

oraz

elementy

wiedzy

o krajach

anglojęzycznych.
Druga część obejmuje wykazanie się znajomością słownictwa z zakresu 14 tematów
egzaminacyjnych.

5. Pozostałe działania
Podczas oczekiwania na wyniki części pisemnej organizator przewiduje szereg atrakcji takich
jak zwiedzanie szkoły, zajęcia rozwijające oraz relaks przy małym poczęstunku.
6. Komisja konkursu:
a. komisję

konkursu

stanowią

nauczyciele

języka

angielskiego

Liceum

Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich w Rydułtowach
b. zadaniem komisji jest przygotowanie treści testów i ustalenie kryteriów
oceny przeprowadzenie konkursu, dokonanie oceny i wyłonienie laureatów
c. dla laureatów

I, II oraz III miejsca organizatorzy przewidują atrakcyjne

nagrody rzeczowe oraz

dyplomy, pozostali uczestnicy otrzymają drobne

upominki
7. Uwagi: szczegółowych informacji o Konkursie udziela:
Monika Brych – tel. komórkowy: 609811766
e-mail: ornia@wp.pl
Zapraszamy do udziału w Konkursie!

