V MIĘDZYSZKOLNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO „ANGIELSKI Z
KSIĄŻKĄ” DLA UCZNIÓW KLAS 7-8 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

“ENGLISH with THE PICTURE OF DORIAN GRAY”

I.

CELE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Doskonalenie znajomości języka angielskiego.
Rozwijanie zainteresowań językiem angielskim.
Rozwijanie zainteresowań czytelniczych.
Zapewnienie uczniom możliwości sprawdzenia własnych umiejętności.
Rozwijanie w uczniach postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec kultury i literatury.
Popularyzacja czytelnictwa, a w szczególności czytania literatury w języku angielskim.
Korzystanie z wiedzy i umiejętności nabytych podczas nauki.

II.

ORGANIZACJA

1.

Organizatorem konkursu jest IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. St.
Staszica w Sosnowcu.
Nad prawidłowym przebiegiem konkursu, poprawianiem prac i ogłoszeniem wyników czuwa
Komisja Konkursowa w składzie:
- Aleksandra Kiełtucka
- Anna Ryłek-Kostowska
Konkurs odbywa się w dniu 25 stycznia 2022 o godz. 10.00.
Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się w dniu 26 maja 2022 podczas VI
Staszicowskiej Gali Mistrzów.

2.

3.
4.

III.
1.

2.

3.

IV.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Uczestnikiem konkursu mogą być uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych wytypowani przez
nauczyciela języka angielskiego lub wyłonieni w trakcie zorganizowanych samodzielnie przez
szkołę eliminacji.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie przez szkołę do dnia 14 stycznia 2022 karty
zgłoszeniowej wybranych uczniów danej szkoły do organizatora konkursu faksem (numer 32 291
37 84, 32 291 16 59) lub e-mailem (adres: lo4@sosnowiec.edu.pl).
Uczniowie powinni zgłosić się na pół godziny przed rozpoczęciem konkursu, mieć ze sobą aktualne
legitymacje szkolne, przybory do pisania i obuwie zmienne.
ZAKRES PROGRAMOWY I TEMATYCZNY
Konkurs ma formę testu i obejmuje:
• treści zawarte w podstawie programowej dla klasy siódmej i ósmej szkoły podstawowej
• znajomość lektury The Picture of Dorian Gray Oscara Wilde’a w serii Readers (wersja
uproszczona na poziomie średniozaawansowanym - B1).
Test obejmuje zadania wielokrotnego wyboru, uzupełnianie zdań czasownikami we właściwym
czasie, a także umiejętności zrozumienia tekstu i wykonania ćwiczeń z nimi związanych, wypełnianie
luk. Test składa się z dwóch części: część pierwsza – test leksykalno-gramatycznokomunikacyjny, część druga – test znajomości lektury. Za każdą poprawną odpowiedź w obu
częściach uczeń otrzymuje jeden punkt.

V.
1.
2.
3.

NAGRODY
Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy potwierdzające udział w Konkursie.
Laureaci Konkursu oprócz dyplomów otrzymają również bony upominkowe.
W przypadku uzyskania jednakowej maksymalnej liczby punktów przez więcej niż 1 ucznia
Komisja Konkursowa przyzna nagrody równorzędne.

Pieczątka szkoły

V MIĘDZYSZKOLNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO „ANGIELSKI Z KSIĄŻKĄ”
DLA UCZNIÓW KLAS 7-8 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

“ENGLISH with THE PICTURE OF DORIAN GRAY”
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

(proszę wypełnić drukowanymi literami)
Nazwa szkoły: ……………………………..……..……………………………………...………………….……………………………
Adres: ………………………………..………………………………………...………………………………………………….
Telefon i adres e-mail szkoły: ...……………………………………………...…………………………………………….…

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKÓW KONKURSU:
1 ……………………………………………………..……….
2 ……………………………………………………..……….

3 ……………………………………………………..……….
4 ……………………………………………………..……….

IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA/SZKOLNEGO KOORDYNATORA KONKURSU:
………………………………...………………………...……………………………………………….……
Tel. Kontaktowy/adres e-mail: …...….……………….……………………………………………

data, pieczęć i podpis dyrektora szkoły
Zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa oraz wyrażeniem zgody przez
uczestników i ich opiekunów na przetwarzanie ich danych osobowych w celu organizacji V Międzyszkolnego
Konkursu Języka Angielskiego „Angielski z Lekturą” oraz publikacją na stronie naszego Liceum po zakończeniu
konkursu. Administratorem Państwa danych osobowych będzie IV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Staszica
w Sosnowcu, plac Zillingera 1.

www.staszic.edu.pl

