REGULAMIN
MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA GIMNAZJALISTÓW
ORGANIZOWANEGO PRZEZ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOHATERÓW PORYTOWEGO
WZGÓRZA W JANOWIE LUBELSKIM

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE I CELE KONKURSU
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów wszystkich klas gimnazjalnych.
2. Organizatorami konkursu są nauczyciele uczący języka angielskiego
Ogólnokształcącym im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim.
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3. Za poziom merytoryczny konkursu oraz jego przeprowadzenie odpowiadają nauczyciele języka
angielskiego wchodzący w skład Komisji Konkursowej.
4. W skład Szkolnej Komisji Konkursowej wchodzą 2 nauczyciele języka angielskiego.
5. Cele konkursu to:
a) popularyzowanie języka angielskiego wśród młodzieży szkolnej,
b) podniesienie poziomu umiejętności językowych uczniów w zakresie języka angielskiego,
c) wzbogacenie wiedzy o kulturze, geografii, literaturze, życiu codziennym w Wielkiej Brytanii i
Stanach Zjednoczonych
d) wyłonienie uczniów uzdolnionych językowo,
e) promocja Liceum w środowisku lokalnym.
II. ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ORAZ WYMAGANIA
Ogólny zakres wiedzy i umiejętności obowiązujący w trakcie konkursu oparty jest na „Podstawie
programowej nauczania języków obcych na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum” oraz
obejmuje tematykę, sytuacje, intencje językowe i materiał leksykalno – gramatyczny określony w
programie nauczania dla gimnazjum I-III – kontynuacja: DKW- 4014- 171/00 (Express Publishing).
Ponadto sprawdzana będzie wiedza dotycząca znajomości kultury i geografii krajów anglojęzycznych.
III. PRZEBIEG KONKURSU
1. Konkurs odbywa się corocznie w pierwszą sobotę po feriach.
2. Wszyscy zainteresowani konkursem zobowiązani są do zgłoszenia chęci uczestnictwa na dwa
dni przed datą konkursu.
3. Listę chętnych należy przesłać na adres mailowy mkarczmarska@onet.eu, bądź zgłosić w
sekretariacie szkoły pod nr telefonu 15 8720 356.

4. Konkurs przeprowadza Szkolna Komisja Konkursowa.
5. Etap I konkursu przeprowadza się w formie pisemnej. Uczniowie rozwiązują test leksykalno –
gramatyczno – komunikacyjny z elementami wiedzy o kulturze przygotowany przez
nauczycieli języka angielskiego z LO.
6. Do etapu II – ustnego, który jest przeprowadzany tego samego dnia kwalifikuje się 5 osób z
najlepszymi wynikami.
7. Etap II polega na przeprowadzeniu rozmowy na podstawie arkusza ustnego egzaminu
maturalnego.
8. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni na podstawie sumy ilości zdobytych punktów z obu
etapów, przy czym wynik części ustnej mnożony jest przez 2 (maksymalna ilość punktów do
zdobycia to 60 + 60, czyli 120).
9. Nagrodą dla zwycięzców (laureatów i finalistów) konkursu będą dodatkowe punkty przyznane
podczas rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza.
10. Tytuł laureata oraz 5 punktów rekrutacyjnych otrzymują uczestnicy, którzy zajmą miejsca 1-3.
11. Tytuł finalisty oraz 2 punkty rekrutacyjne otrzymują uczestnicy, którzy zajmą miejsca 4-5.
12. W przypadku, gdy finalista nie jest uczniem klasy III, w następnym roku może przystąpić do
konkursu i;
a) jeśli uzyska tytuł laureata otrzyma 5 punktów rekrutacyjnych
b) jeśli uzyska tytuł finalisty jego punkty zdobyte podczas obu konkursów zostaną
zsumowane
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Informacje na temat
www.liceum.fc.pl
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2. Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielają p. Bożna Nita i
p. Maria
Karczmarska: makarczmarska@onet.eu oraz sekretariat szkoły pod numerem telefonu 15
8720 356.
3. W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w
regulaminie.
Organizatorzy konkursu

