VIII GMINNY KONKURS Z JĘZYKA
ANGIELSKIEGO

‘ ENGLISH IS FUN”
I. Cele konkursu:
- Rozpowszechnianie kultury i tradycji krajów anglojęzycznych.
- Doskonalenie znajomości języka angielskiego.
- Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego.
- Propagowanie wykorzystywania technologii komputerowej w nauce języków obcych.
- Nawiązanie lub pogłębienie już istniejącej współpracy między szkołami.
II. Organizator
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.
III. Warunki uczestnictwa
1.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.
2.Komitet Organizacyjny Konkursu gromadzi dokumentację Konkursu, na którą składają się:
a) lista członków Komisji

b) prace pisemne uczestników
c)protokół Konkursu, w tym lista zgłoszonych do udziału w Konkursie uczestników oraz lista laureatów
i nauczycieli, którzy przygotowali laureata do Konkursu.
3. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Koszty przejazdu pokrywają szkoły delegujące uczniów
i opiekunów.
4. Do udziału w konkursie szkoły podstawowe i gimnazja mogą zgłaszać maksymalnie 3 osoby
z poszczególnej klasy.
5. Typy zadań w teście: przyporządkowanie, wypełnianie luk, prawda - fałsz, słuchanie oraz praca
z tekstem.
6. Komisja przeprowadzająca konkurs może zdyskwalifikować zawodnika na skutek stwierdzenia
niesamodzielnej odpowiedzi.
7. Zawodnicy wypełniają test piórem lub długopisem.
8. Za każdą prawidłową odpowiedź zawodnik otrzymuje 1 punkt, zaś za odpowiedź błędną nie przyznaje
się punktu.
9. Na rozwiązanie testu przeznacza się 45 minut.
10. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie zainteresowane szkoły przesyłają na adres mailowy
monika.morys@o2.pl.
11. 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. Zakres programowy
Testy konkursowe przygotowane będą przez nauczycieli języka angielskiego Zespołu Szkół
w Gromniku czyli organizatora konkursu.
Zadania konkursowe obejmować będą:
Klasy 4-6
* Elementy wiedzy o Kanadzie
a) Wiadomości geograficzno-przyrodnicze
największe miasta, klimat, flora, fauna).

(obszar,

b) Ludność.
c) Historia (ogólnie; najważniejsze wydarzenia).
d) Ustrój polityczny i symbole narodowe.
e) Potrawy narodowe.

położenie,

podział

administracyjny,

f) Sport.
g) Oświata i edukacja.
h) Kultura i sztuka (święta narodowe; literatura, muzyka – najważniejsze postacie).

Klasy 7-8 i Gimnazjum
* Element wiedzy o Australii
a) Wiadomości geograficzno-przyrodnicze
największe miasta, klimat, flora, fauna).

(obszar,

położenie,

podział

administracyjny,

b) Ludność.
c) Historia (ogólnie; najważniejsze wydarzenia).
d) Ustrój polityczny i symbole narodowe.
e) Potrawy narodowe.
f) Sport.
g) Oświata i edukacja.
h) Kultura i sztuka (święta narodowe; literatura, muzyka – najważniejsze postacie).

V. Terminarz

1. Uczestnictwo w konkursie należy zgłosić do 31 maja 2019r. Wysyłając zgłoszenie na adres:
monika.morys@o2.pl
2. Konkurs Języka Angielskiego odbędzie się 3 czerwca 2019r. 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 Dyrektora Zespołu Szkół
w Gromniku.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
Organizatorzy

