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MIĘDZYSZKOLNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH 

 

 

REGULAMIN KONKURSU 

 

 

I. Cele: 

1. Doskonalenie znajomości języka angielskiego. 

2. Rozwijanie zainteresowań językiem angielskim. 

3. Stwarzanie uczniom okazji do używania języka angielskiego poza szkołą. 

4. Zapewnienie uczniom możliwości sprawdzenia własnych umiejętności. 

5. Rozwijanie w uczniach postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innej 

kultury. 

 

Cele szczegółowe: 

1. Rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu. 

2. Korzystanie z wiedzy i umiejętności nabytych podczas nauki. 

3. Rozumienie przekazów słownych. 

4. Wzbogacenie słownictwa. 

 

II. Uczestnicy: 

Uczniowie szkół gimnazjalnych. 

 

III. Organizacja: 

1. Organizatorem konkursu jest XVI Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej  

w Tarnowie.      

2. Nad przebiegiem konkursu czuwa komisja złożona z: 

 Przewodniczący Komisji – mgr Agnieszka Kwolek, mgr Piotr Stec 

 Członkowie: mgr Małgorzata Madeja, mgr Krzysztof Cegliński, mgr 

Magdalena Kruk-Ceglińska 

3. Konkurs przebiega w dwóch etapach: 

 etap szkolny – 19 lutego 2016 r., godz. 10:00. 

 finał – 11 marca 2016 r., godz. 10:00. 

4. Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 16 marca 2016 o godz. 10:00 w budynku XVI LO 

im. AK 

 

IV. Wymagania oraz zasady poprawiania prac na etapie szkolnym: 

 

1. Przybliżony czas trwania dyktanda – ok. 8 minut. 

2. Tekst dyktanda zostanie odtworzony z przesłanego przez organizatora konkursu 

nagrania w formacie MP3:  

 pierwsze słuchanie - całość nagrania w normalnym tempie 

 drugie słuchanie – krótkie fragmenty tekstu z zachowaniem niezbędnych 

przerw 

 trzecie słuchanie – całość nagrania w normalnym tempie 

3. Poprawy prac na etapie szkolnym dokonuje nauczyciel opiekun konkursu na 

podstawie dołączonej przez organizatora transkrypcji tekstu. 

4. Do ostatecznego wyniku bierze się pod uwagę zsumowaną ilość punktów ujemnych 

przyznawanych uczniom za następujące błędy: 
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 każdy błąd ortograficzny lub opuszczone słowo to jeden punkt ujemny 

 błąd interpunkcyjny to pół punktu ujemnego. 

5. W przypadku osiągnięcia przez uczestników konkursu jednakowej ilości punktów,     

o kolejności zadecyduje ilość punktów ujemnych uzyskana za błędy ortograficzne. 

6. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do przedstawienia pracy w czytelnej formie,     

nie pozostawiającej wątpliwości co do zawartości ortograficznej. 

7. Prosimy opiekunów o sprawdzenie prac, zsumowanie punktów ujemnych i 

przesłanie pocztą elektroniczną protokołu konkursu z nazwiskami trzech 

najlepszych uczniów, którzy wezmą udział w finale, do dnia 28 lutego 2016 r.  

 

adres email, na który należy wysłać protokół: piotr.stec@interia.eu 

 

Prosimy o przyniesienie na finał konkursu prac z etapu szkolnego uczniów, 

którzy wezmą w nim udział.  
 

 

V. Przebieg etapu finałowego: 

 

1. Przebieg etapu finałowego będzie podobny do etapu szkolnego. Finaliści usłyszą 

fragment tekstu literackiego (który będzie odczytany lub odtworzony z płyty CD) 

dwukrotnie.  

 

2. Pierwsze słuchanie obejmie krótkie fragmenty tekstu, natomiast drugie będzie 

polegało na wysłuchaniu tekstu w całości, w naturalnym tempie. 

 

UWAGA 

● W załącznikach podany jest zakres lektur do bieżącej edycji Konkursu, protokół 

przeprowadzenia testu na etapie szkolnym oraz nagranie w formacie MP3. 

● W razie pojawienia się problemów z nagraniem lub niejasności związanych  

z regulaminem proszę o kontakt mailowy (adres podany powyżej) 
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