
Regulamin konkursu z języka angielskiego 

Master Class 

W XVI Liceum Ogólnokształcącym 

KLASY III 

CELE KONKURSU:  

 

1. Zachęcenie  młodzieży do lepszego opanowania języka angielskiego.  

2. Możliwość sprawdzenia przez uczniów swojej wiedzy i umiejętności z języka angielskiego 

w praktyce.  

3. Rozwijanie zainteresowań lingwistycznych uczniów. 

4.  Kształcenie kompetencji językowej.  

 

Konkurs skierowany jest do uczniów  klas trzecich XVI Liceum Ogólnokształcącego, 

pragnących sprawdzić swoje umiejętności językowe podczas współzawodnictwa z 

innymi. Zachęcając w ten sposób do wspólnej zabawy językowej, konkurs stanowi 

inspirację do nauki języka angielskiego, który jest jednym z ważniejszych narzędzi 

komunikacji w  Europie. 

 

 ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU 

1. Konkurs otwarty jest dla wszystkich uczniów klas trzecich.  

2. Uczestnictwo w konkursie należy zgłosić nauczycielowi uczącemu bądź koordynatorom 

Konkursu (mgr Agnieszka Kwolek/ Małgorzata Madeja- Bychawska) w terminie do 2 tygodni 

przed datą  I etapu tj. 30.11.2017 rok. 

3. Lista uczestników Konkursu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń co najmniej 3 dni 

przed terminem konkursu.  

4. Informacje o Konkursie będą zamieszczone na stronie szkoły w zakładce- konkursy 

wewnętrzne. 

Konkurs odbędzie się w dwóch etapach. 

1. Pierwszy etap Konkursu odbędzie się 14 grudnia 2017  o godz. 9.00 

  



2. Drugi etap odbędzie się 8 marca  o godz. 9.00 

 

Pierwszy etap stanowił będzie test odpowiedzi zamkniętych, składający się z rozumienia 

tekstów czytanych ( teksty wyboru, prawda fałsz, dopasowywanie fragmentów zdań i 

nagłówków do poszczególnych paragrafów).   Czas trwania etapu I- 60 minut. 

 

 Do drugiego etapu przechodzą ci uczestnicy, którzy uzyskali przynajmniej 85%    

poprawnych odpowiedzi w etapie pierwszym. .  

 Drugi etap w formie testu będzie zawierał zadania otwarte, składające się z siedmiu zadań  

leksykalno- gramatycznych obejmujące parafrazy, słowotwórstwo, zadania gramatyczne i 

leksykalne. 

 Konkurs będzie obejmował zakres materiału językowego na poziomie B2 I C1 

 

 

Informacja o wynikach  pojawi się w 29 marca  2018 roku 

 

 

 

 Nagrody: 

 

1. Za uzyskanie wyniku 75-85% w etapie pierwszym uczestnik uzyskuje  ocenę 

cząstkową bardzo dobrą za aktywność z języka angielskiego. 

2. Osoby zakwalifikowane do II etapu uzyskują cząstkową ocenę celującą za aktywność 

z języka angielskiego. 

3. Laureaci Konkursu- 3 pierwsze miejsca- uzyskują 2 cząstkowe oceny celujące za 

aktywność z języka angielskiego. 

 

 

 

 

 
Agnieszka Kwolek 

Małgorzata Madeja-Bychawska 


