
VII GMINNY KONKURS JĘZYKA 

ANGIELSKIEGO 
 

 

                          
 
 

‘ENGLISH IS FUN’ 
 

I. IDEA I CELE KONKURSU 

 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum  

z Gminy Gromnik. Zasadniczym celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowań uczniów 

językiem angielskim oraz kulturą krajów angielskiego obszaru językowego  (Wielka Brytania, 

USA), a pośrednio sprawdzenie umiejętności językowych nabytych podczas nauki.  

 

 

 

 II. ORGANIZATOR KONKURSU 

 

Konkurs organizowany jest przez nauczycieli Języka Angielskiego Zespołu Szkół  

w Gromniku. Skład Komisji Konkursowej może zostać powiększony o nauczycieli języka 

angielskiego ze szkół, których uczniowie są uczestnikami konkursu. 
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III. REGULAMIN 

 

1 Uczniowie rozwiązują test sprawdzający znajomość idiomów oraz przysłów w języku 

angielskim. Nie ma podziału na poziomy. 

 

2.Uczestnicy Konkursu przyjeżdżają do ZS w Gromniku wraz z opiekunami, przy czym 

nauczyciele języka angielskiego z Gimnazjów oraz Szkół Podstawowych (których uczniowie są 

uczestnikami Konkursu) mogą brać udział w pracach Komisji Konkursowej. 

 

3. Komitet Organizacyjny Konkursu gromadzi dokumentację Konkursu, na którą składają się:  

- lista członków Komisji 

- prace pisemne uczestników 

- protokół Konkursu, w tym lista zgłoszonych do udziału w Konkursie uczestników 

oraz lista laureatów i nauczycieli, którzy przygotowali laureata do Konkursu. 

 

4. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Koszty przejazdu pokrywają  szkoły delegujące 

uczniów i opiekunów. 

 

5. Do udziału w konkursie szkoły podstawowe i gimnazja mogą zgłaszać maksymalnie 10 

kandydatów ze szkoły z danej miejscowości. 

 

7. Typy zadań w teście:  przyporządkowanie, wypełnianie luk, prawda -  fałsz, tłumaczenie zdań. 

 

8. Komisja przeprowadzająca konkurs może zdyskwalifikować zawodnika na skutek 

stwierdzenia niesamodzielnej odpowiedzi. 

 

9. Zawodnicy wypełniają test piórem lub długopisem. 

 

10. Za każdą prawidłową odpowiedź zawodnik otrzymuje 1 punkt, zaś za odpowiedź błędną nie 

przyznaje się punktu.  

 

11. Na rozwiązanie testu przeznacza się 45 minut. 

 

12. Termin i miejsce wręczenia nagród laureatom zostaną podane na stronie  

www.zs.gromnik.pl  oraz przesłane do opiekunów grup  z poszczególnych szkół. 
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Laureaci - zdobywcy pierwszych 3 miejsc otrzymają nagrody oraz dyplomy. 

 

13. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo zredukowania ilości zgłoszeń do konkursu  

gdy liczba zgłoszeń przewyższy możliwości organizacyjne gospodarza konkursu.     

O uczestnictwie w konkursie decydować wtedy będzie pozycja na liście zgłoszeniowej. 

 

IV. TERMINARZ 

 

1. Uczestnictwo w konkursie należy zgłosić do 4 maja 2018r. Wysyłając zgłoszenie na adres:  

monika.morys@o2.pl 

2. Konkurs Języka Angielskiego odbędzie się 9 maja 2018r. o godz. 14:00 w budynku  

Zespołu Szkół w Gromniku, mieszczącym się przy ul. W. Witosa 4. 

 

V. NAGRODY 

 

1. Laureaci Konkursu Języka Angielskiego otrzymują dyplomy oraz nagrody ufundowane przez 

Wójta Gminy Gromnik, Dyrektora Zespołu Szkół w Gromniku oraz Wydawnictwo OXFORD 

University Press, MacMillan. 

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. 

Organizatorzy 

 


