
 

Regulamin Szkolnego Konkursu Języka Angielskiego  

dla klas 1 

w XVI LO im. Armii Krajowej w Tarnowie 

 
 
§1. Organizatorem Szkolnego Konkursu Języka Angielskiego jest XVI Liceum 

Ogólnokształcące 
 

§2. Cele Konkursu: 
 

1. Promowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za proces 
samodzielnego uczenia się i rozwijania umiejętności  językowych.  

2. Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego.  
3.Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia swoich umiejętności   

językowych we współzawodnictwie z innymi uczniami szkoły.  

4. Rozwijanie uzdolnień uczniów.  
5. Podniesienie samooceny uczniów.  

 
§3. Uczestnictwo w Konkursie: 

 
1. Konkurs otwarty jest dla wszystkich uczniów XVI LO klas 1.  

2. Uczestnictwo w konkursie należy zgłosić nauczycielowi uczącemu bądź 
koordynatorowi Konkursu (mgr Magdalena Kruk-Ceglińska klasy: 1A, 1B, 

1C,1D mgr Anna Krawczyk  klasy: 1Ag, 1Bg, 1Cg, 1Dg) w terminie do 1 
tygodnia przed datą  I etapu.  

3. Informacje o Konkursie będą podane na stronie internetowej szkoły. 
 

§4. Termin Konkursu: 
 

1. Konkurs odbędzie się w dwóch etapach. 

2. Pierwszy etap Konkursu odbędzie się 11 grudnia (środa) 2019.  
3. Drugi etap odbędzie się 4 marca (środa) 2020.  

 
 

§ 5. Forma Konkursu: 
 

1. Konkurs formą będzie odzwierciedlał zadania matury z poziomu 
rozszerzonego (B2) 

2. Pierwszy etap stanowił będzie test odpowiedzi zamkniętych do materiału 
słuchanego i czytanego. Test będzie sprawdzał znajomość języka na poziomie  

B2, a zadania będą obejmowały zadania typu prawda/fałsz, dobieranie oraz 
test wyboru wielokrotnego. Test będzie również zawierał zadania sprawdzające 

znajomość struktur leksykalno-gramatycznych. Zadania będą sprawdzały 
umiejętność parafrazowania oraz słowotwórstwa. Czas trwania etapu I- 60 

minut. 

2. Do drugiego etapu przechodzi 10 uczestników, którzy uzyskają najwyższe 
wyniki z testu. 



3. Drugi etap ma formę 5 minutowej prezentacji multimedialnej dotyczącej 

wybranego zagadnienia związanego z krajami anglojęzycznymi (np. ulubiony 

autor, artysta, zwyczaj, miasto, kraina geograficzna itp.) 
Prezentacja będzie oceniana wg następujących kryteriów: treści/sposobu 

przedstawienia prezentacji; udziału w dyskusji (odpowiedzi na pytania 
członków komisji dot. przedstawionego tematu), poprawności i zakresu 

struktur gramatyczno- leksykalnych; wymowy i płynności wypowiedzi. 
  

§ 6. Wyniki Konkursu: 
 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły w terminie 7 
dni od przeprowadzenia poszczególnych etapów.  

 
 

§ 7. 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 ( 30% od liczby uczestników drugiego etapu Konkursu) 

uzyskują 2 cząstkowe oceny celujące za aktywność z języka angielskiego. 
4. Laureaci Konkursu otrzymują ponadto dyplomy. 

 
 

 
§ 8. Postanowienia końcowe:  

 
1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej szkoły. 

2. Przystępując do Konkursu uczestnik potwierdza, iż akceptuje niniejszy 
Regulamin i opisane w nim warunki uczestnictwa.  

3. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na 

przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu 
i sposobem ogłaszania wyników.  

4. W kwestiach spornych oraz innych nieuregulowanych w niniejszym 
Regulaminie decydujący głos ma koordynator Konkursu.  

5. Organizator Konkursu ma prawo modyfikacji Regulaminu. W takim 
przypadku wszelkie zmiany zostają podane do wiadomości uczestników 

Konkursu poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej Szkoły.   
 

 

 


