V POWIATOWY KONKURS Z JĘZYKA
ANGIELSKIEGO DLA GIMNAZJALISTÓW
organizowany przez Gimnazjum Miejskie Nr1
w Zespole Szkół Miejskich nr 1
w Mińsku Mazowieckim

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE
1. Celem Konkursu z Języka Angielskiego jest:


rozbudzanie wśród uczniów gimnazjum zainteresowania nauką języka angielskiego,



doskonalenie kompetencji językowych uczniów,



zainteresowanie uczniów gimnazjum kulturą i historią krajów angielskiego obszaru
językowego,



doskonalenie i wzbogacanie form pracy z uczniem uzdolnionym językowo,



promowanie osiągnięć uczniów, ich nauczycieli i opiekunów.

2. Organizatorem Konkursu jest:
Gimnazjum Miejskie nr 1 w Zespole Szkół Miejskich nr 1 w Mińsku Mazowieckim
3. Uczestnikami konkursu są uczniowie gimnazjum klas I-III.
4. Eliminacje konkursu są dwustopniowe:
a) etap I - eliminacje szkolne
b) etap II - eliminacje powiatowe


część pisemna



część ustna

II. ORGANIZACJA I PRZEBIEG ELIMINACJI SZKOLNYCH
1. Nauczyciele języka angielskiego poinformują młodzież o założeniach konkursu
i warunkach uczestnictwa. Uczniowie zgłoszą chęć uczestnictwa w konkursie
właściwemu nauczycielowi.
2. Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Konkursową, która przygotuje zadania
konkursowe i przeprowadzi eliminacje szkolne w terminie wyznaczonym przez
Organizatorów.
3. Do eliminacji powiatowych kwalifikuje się 3 uczniów z najwyższymi wynikami w etapie
szkolnym.
4. Z odbytych eliminacji szkolnych komisja sporządza protokół i przesyła go do
organizatorów w wyznaczonym terminie.

III. ORGANIZACJA I PRZEBIEG ELIMINACJI POWIATOWYCH
1. Eliminacje powiatowe organizuje i przeprowadzają organizatorzy w oparciu o materiały
przygotowane przez Powiatową Komisję Konkursową powołaną przez Dyrektora
Zespołu Szkół Miejskich nr 1.
2. Eliminacje powiatowe są dwustopniowe i obejmują:
a) część pisemną test leksykalno-gramatyczny, zadania sprawdzające rozumienie tekstu
słuchanego i czytanego oraz test z zakresu zagadnień kulturowych Wielkiej
Brytanii.
b) część ustną - uczestnicy realizować będą dwa zadania sprawdzające umiejętności
komunikacyjne:



zadanie 1 - wypowiedź na jeden z tematów wylosowanych z zestawu przygotowanego
przez komisję
zadanie 2 - rozmowa z Komisją dotycząca zagadnień uwzględnionych w wylosowanym
temacie .

3. Za etap pisemny uczestnik może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Po etapie
pisemnym komisja sprawdza testy konkursowe uczestników i kwalifikuje do eliminacji
ustnych.
4. Do części ustnej kwalifikuje się 10 uczestników z najwyższymi wynikami. Powiatowa
Komisja przesyła pisemną informację z wynikami do macierzystej placówki uczestnika.
5. Uczestnicy eliminacji ustnych będą mieć czas na zapoznanie się z wylosowanym tematem
wypowiedzi ( do 10 minut). Na prezentację tematów przed komisją każdy uczestnik będzie
miał do dyspozycji również 10 minut.
6. Laureatami konkursu zostają uczestnicy , którzy z obu części (pisemnej i ustnej) łącznie
zdobędą najwyższą ilość punktów.
7. Ostateczne wyniki konkursu wraz z liczbą laureatów i finalistów przewodniczący komisji
powiatowej ogłosi po części ustnej.
9. Wręczanie nagród, dyplomów i zaświadczeń odbędzie się na spotkaniu ustalonym przez
Powiatową Komisję Egzaminacyjną.

IV. ZAKRES SZCZEGÓŁOWYCH WYMAGAŃ DLA UCZESTNIKÓW
KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Uczestnik konkursu:
1.Potrafi wykazać się wiedzą i umiejętnościami, które obejmuje Podstawa programowa
kształcenia ogólnego dla gimnazjum w zakresie przedmiotu język obcy, ze szczególnym
uwzględnieniem zawartych tam treści kształcenia i osiągnięć ucznia.
2. Posiada znajomość strategii rozwiązywania testów językowych i zadań różnego typu.
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3. Wykazuje się bardzo dobrymi umiejętnościami komunikacyjnymi i znacznym zasobem
słownictwa.
4. Posługuje się posiadaną wiedzą gramatyczną, leksykalną i kulturową w sposób celowy
i świadomy.
5. W zakresie wypowiedzi ustnej:




mówi płynnie, w sposób intencjonalnie przejrzysty i uporządkowany,
swobodnie wypowiada się na tematy z życia codziennego (np. mówi o swoich
zainteresowaniach, sposobach spędzania wolnego czasu, planach na przyszłość, itp.),
potrafi w przejrzysty sposób zaprezentować swoje opinie, sądy, oceny; umie bronić
własnego zdania.

HARMONOGRAM I MIEJSCA PRZEPROWADZENIA
POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW KONKURSU

ETAP
KONKURSU

Eliminacje
szkolne
Eliminacje
powiatowe

DATA I GODZINA
ROZPOCZĘCIA
ELIMINACJI
do 21.03.2014 przesłanie protokołu do
ZSM nr 1
w Mińsku Mazowieckim
eliminacje pisemne:
01.04.2014r. (wtorek)
godz. 12.00
eliminacje ustne:
15.05.2014r. (czwartek)
godz. 09.00

MIEJSCE ELIMINACJI

macierzyste szkoły uczestników
konkursu
Zespół Szkół Miejskich nr 1
Gimnazjum Miejskie nr 1
ul. Kopernika 9
05-300 Mińsk Mazowiecki
Zespół Szkół Miejskich nr 1
Gimnazjum Miejskie nr 1
ul. Kopernika 9
05-300 Mińsk Mazowiecki
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