
 

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

 

UWAGI OGÓLNE  

 1 Organizatorami Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego są 

             nauczyciele języka angielskiego Zespołu Szkół Ogólnoksztalcących  

             w Rawie Mazowieckiej.  

 

 2  Prawo udziału w konkursie posiada każdy uczeń szkoły 

        ponadgimnazjalnej powiatu rawskiego. 

 

 3  Celem konkursu jest monitorowanie poziomu kompetencji językowych 

             uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu oraz wzmocnienie 

             motywacji do nauki języków obcych poprzez rozwijanie umiejętności  

             i zainteresowań uczniów zdolnych.  

 

  4  Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.  

 

   5  Zawody mają charakter dwustopniowy i odbywają się na terenie  

              uprzednio zgłoszonych szkół (etap szkolny) oraz na terenie Zespołu 

              Szkół Ogólnokształcących  (finał).  

 

           6 Udział w konkursie ma charakter indywidualny.  

                  

 

PRZEBIEG KONKURSU  

 

 1  Zakres merytoryczny konkursu opiera się na podstawie programowej 

             dla szkół ponadgimnazjalnych z języka obcego. 

 

 2 Pierwsza część konkursu (etap szkolny) składa się z testu leksykalno – 

       gramatycznego  (60 pkt). 

    Test  rozwiązywany jest w szkołach macierzystych uczniów  

             i przeprowadzany przez  nauczycieli koordynatorów konkursu 

             wyznaczanych przez dyrektorów szkół. 



          

 

 3 Koordynator powiatowego konkursu języka angielskiego odpowiedzialny 

       jest za  zapoznanie się i innych zainteresowanych nauczycieli z 

       regulaminem konkursu i terminowe przeprowadzaenie I etapu w swojej 

    szkole.  

 

 

 4 Na rozwiązanie testu na poziomie szkoły przeznacza się 60 minut.  

      Po zakończeniu tego etapu nauczyciele  zobowiązani są do 

            terminowego sprawdzenia i odesłania najlepszych prac. Przesłanie prac  

            o  których mowa nie oznacza zakwalifikowania uczniów do finału.  

 

  5 Najwyższe wyniki w danym roku szkolnym są podstawą do 

     zakwalifikowania uczniów do finału.  

 

 6 Finał konkursu składa się wypowiedzi  ustnej 20 pkt. 

            Wypowiedź ustna trwa 10 min. Uczniowie przygotowują jeden z 

            podanch poniżej tematów . 

            Po zakończeniu wypowiedzi nauczyciele zadają uczniowi pytania 

            dotyczące wypowiedzi. 

    

       7   Kryteria oceniania odpowiedzi ustnej : treść wypowiedzi 6 pkt,       

            znajomość środków językowych 6 pkt, płynność wypowiedzi 3 pkt  

            i  rozmowa z nauczycielami wchodzącymi w skład jury 5 pkt .  

  

        8  W skład jury wchodzą nauczyciele z wszystkich szkół 

            ponadgimnazjalnych, których uczniowie biorą udzial w konkursie. 

            Podczas części ustnej konkursu nauczyciel wchodzący w skład komisji 

            nie  zadaje pytań uczniowi, którego przygotowywał do konkursu. 

 

         9  Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do dokonywania 

            zmian w terminarzu konkursu. 

 

 



   UPRAWNIENIA 

 

1 Wszyscy uczniowie biorący udział w finale otrzymują pamiatkowe 

   dyplomy. 

 

2 Laureaci otrzymują nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo 

   Powiatowe w Rawie Mazowieckiej. 

 

   TEMATY WYPOWIEDZI USTNEJ       

      

     1 What invention do you think has been the most important for people? 

     2 What can we do to protect the Earth? 

     3 What are the dangers connected with using the Internet? 

     4 Why do people want to work abroad? 

     5 What can we do to keep fit? 

     6 What places in the English speaking countries would you recommend  

        visiting and why? 

     7 Some people say mass media can be dangerous. Do you agree? Why? / 

        Why not? 

     8 '' Nowadays people are valued by the amount of money they possess.'' 

         Do you agree with this statement? Why? / Why not? 

     9 What do you think can be done to reduce the number of road accidents 

        and casualties? 

    10 Taking responsibility for one's own actions. What does it mean to you? 


