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REGULAMIN XI POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO
DLA UCZNIÓW KLAS VI-VII
SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ENGLISH RACE 2018

I.

Organizatorzy:

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Polskich Olimpijczyków, ul. Turkusowa 1A,
62-500 Konin i Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie ul. Szymanowskiego 5,
62-510 Konin.
Nauczyciele języka angielskiego ze Szkoły Podstawowej nr 15 są odpowiedzialni
za przygotowanie i przeprowadzenie konkursu według własnego autorskiego pomysłu.
II.

Termin konkursu:

Konkurs odbędzie się 5 lutego 2018 r. o godz. 12:00 w Szkole Podstawowej nr 15
w Koninie, ul. Turkusowa 1A. Czas trwania konkursu: około 1,5 godziny.
III.

Cele konkursu:
 upowszechnianie języka angielskiego wśród uczniów szkół podstawowych,
 rozwijanie sprawności, kompetencji językowych z zakresu słuchania, pisania
i czytania,
 wdrażanie do właściwego reagowania językowego w określonych kontekstach
sytuacyjnych,
 rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości oraz wiary we własne
możliwości językowe,
 kształtowanie postawy pełnej ciekawości, otwartości i uczciwej rywalizacji,
 integrowanie uczniów szkół podstawowych,
 dążenie do skutecznego przygotowania uczniów do nauki w szkole
ponadpodstawowej.
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IV.

Warunki uczestnictwa:
 Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VI-VII szkoły podstawowej
z terenu miasta Konina i powiatu konińskiego.
 Szkołę reprezentują trzyosobowe zespoły klas VI-VII.
 Zgłoszenia będą przyjmowane do 1 lutego 2018 r. elektronicznie lub listownie
na adres: Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul. Szymanowskiego 5,
62-510 Konin, sekretariat@modn.konin.pl; fax (63) 243 33 52.
 Komisję konkursową stanowią główni koordynatorzy: Beata Kaczmarek,
Małgorzata Gralewski, oraz nauczyciele języka angielskiego ze Szkoły
Podstawowej nr 15, a także przedstawiciel MODN w Koninie: doradca
metodyczny Marta Hossa.

V.

Przebieg turnieju:

Opis zestawu konkursowego:
Zadania
konkursowe
obejmują
tematykę
oraz
zakres
wiadomości
i umiejętności zawarty w podstawie programowej- język obcy nowożytny. Ponadto pytania
konkursowe sprawdzają również elementarną wiedzę o kulturze i geografii Wielkiej
Brytanii.
Każdy test jest kodowany przez uczestnika konkursu.
Konkurs ma formę pisemną. Składa się z jednego etapu, który trwa 90 minut.
Test zawiera zadania zamknięte i otwarte.
1) Wśród zadań zamkniętych występują:
 zadania typu „prawda/fałsz”,
 zadania wyboru wielokrotnego, w których uczeń wybiera jedną poprawną
odpowiedź,
 zadania polegające na porządkowaniu, dobieraniu właściwego materiału
słownikowego,
 zadania z luką, w których uczeń stawia odpowiednie wyrażenie, słowo
lub zwrot.
2) Wśród zadań otwartych występują zadania związane z:
 właściwym reagowaniem językowym w określonych kontekstach językowych,
 przetwarzaniem tekstu przeczytanego w języku polskim i wyrażaniem go
w języku obcym,
 udzielaniem krótkiej odpowiedzi na postawione pytania.
3) Uczniowie kodują prace, rozwiązują zadania, oddają prace.
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4) Za każdą poprawną odpowiedź w zadaniach zamkniętych przyznaje się 1 punkt,
natomiast w zadaniach otwartych przyznaje się 3 punkty, a w przypadku błędnej
odpowiedzi lub jej braku 0 punktów.
VI. Rozstrzygnięcie konkursu
1) Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej
szkoły w ciągu 3 dni po terminie konkursu.
2) Laureaci konkursu otrzymują nagrody oraz dyplomy, które zostaną wręczone
podczas Forum Oświatowego w 2018 roku, natomiast dla pozostałych uczestników
przewidziano dyplomy uczestnictwa.
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ZGŁOSZENIE
udziału w
XI POWIATOWYM KONKURSIE
ENGLISH RACE 2018
Nazwa i adres szkoły, telefon
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Liczba zgłoszonych uczniów: 3
Imiona i nazwiska uczniów:
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................

Imiona i nazwiska nauczycieli przygotowujących
uczniów do konkursu/ adres e-mail:
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
data zgłoszenia: .................................

podpis dyrektora:

