
 

 

 

 

REGULAMIN MIEJSKIEGO KONKURSU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO  

DLA ÓSMOKLASISTÓW 

TIME FOR ENGLISH  

POD PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA JAWORZNA 

CELE KONKURSU 

 motywowanie do nauki języka obcego 

 rozwój kompetencji w zakresie tworzenia/rozumienia zdań angielskich dla lepszej 

komunikacji 

 zachęcanie uczniów do większej aktywności, rozwijania zainteresowań oraz uzdolnień 

 przygotowanie uczniów do podjęcia nauki w szkołach ponadpodstawowych poprzez 

rozwijanie umiejętności poszukiwania informacji i selekcji wiedzy 

 tworzenie możliwości do współzawodnictwa uczniów i szkół 

ORGANIZATORZY 

Organizatorem konkursu  jest II Liceum Ogólnokształcące w Jaworznie wraz z doradcą metodycznym 

z zakresu nauczania języków obcych w Jaworznie przy współpracy z Wydziałem Edukacji oraz 

RODN „WOM” w Katowicach. 

ADRESACI 

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas ósmych wszystkich szkół podstawowych. Liczba 

uczestników etapu szkolnego jest nieograniczona, sugerowany jest udział wszystkich ósmoklasistów 

ze szkoły zgłaszającej udział w konkursie. 

ZAKRES MATERIAŁU 

Konkurs sprawdza opanowanie wiadomości i umiejętności z gramatyki zawartych w podstawie 

programowej i standardach wymagań egzaminacyjnych z języka angielskiego dla ósmoklasistów.  

ORGANIZACJA KONKURSU 

Konkurs jest podzielony na 2 etapy.  

1. Etap szkolny       28 stycznia 2019 godzina 9.00 

Uczniowie piszą test pod kontrolą nauczycieli języka angielskiego lub innych nauczycieli 

wyznaczonych przez Dyrektora Szkoły. 

2. Etap miejski      20 marca 2019 godzina 12.00 

II Liceum Ogólnokształcące w Jaworznie, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 6, 43-603 Jaworzno. 

Komisja w składzie: Doradca metodyczny z zakresu nauczania języków obcych, 



Przedstawiciel RODN „WOM” Katowice, nauczyciel/e języka angielskiego – szkolni 

koordynatorzy konkursu. 

STRUKTURA I PRZEBIEG KONKURSU 

Konkurs podzielony jest na 2 etapy i na obu etapach polega na rozwiązaniu testu składającego się z 

zadań otwartych i testów wyboru typu egzaminacyjnego, trwającego 45 minut. Test do etapu 

szkolnego dostarczony zostanie przez doradcę metodycznego drogą mailową na adres szkoły. 

Przeprowadzeniem etapu szkolnego zajmie się nauczyciel języka angielskiego – szkolny koordynator 

konkursu, którego wyznaczy dyrektor szkoły. Szkolny koordynator konkursu przesyła zgłoszenie 

(załącznik nr 1 do pobrania z www.jezykiobce.jworzno.edu.pl) na adres mailowy 

metodyk.jezykiobce@gmail.com 

w terminie do 21 stycznia 2019 

Etap szkolny  

Do etapu szkolnego przystępuje dowolna ilość uczniów klas ósmych z danej szkoły podstawowej. 

Zaleca się, aby test napisali wszyscy uczniowie klas 8 ze szkoły przystępującej do konkursu. 

Nauczyciel języka angielskiego – szkolny koordynator konkursu przesyła skan protokołu z 

przeprowadzenia etapu szkolnego (załącznik nr 2 do pobrania z www.jezykiobce.jworzno.edu.pl) na 

adres mailowy 

metodyk.jezykiobce@gmail.com 

w terminie do 25 lutego 2019 

Zdobywcy miejsc 1-3 na etapie szkolnym otrzymują pamiątkowe dyplomy, dostarczone przez doradcę 

metodycznego. 

Etap miejski 

Do etapu miejskiego przechodzą zdobywcy trzech pierwszych miejsc z etapu szkolnego z każdej 

szkoły biorącej udział w konkursie. Dopuszcza się punktację ex aequo. Prace konkursowe są 

kodowane i komisję konkursową tworzą nauczyciele-koordynarzy szkolni, przybyli wraz z uczniami 

na etap miejski konkursu. 

Zdobywcy miejsc 1-3 na etapie szkolnym otrzymują pamiątkowe dyplomy oraz dodatkowe punkty 

przy rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej (zgodnie z odpowiednim Rozporządzeniem MEN) oraz 

cenne nagrody rzeczowe. 

Etap miejski odbędzie się w II Liceum Ogólnokształcącym w Jaworznie, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 

6, 43-603 Jaworzno. 

Organizatorzy nie zapewniają dojazdu do placówki, w której odbywa się etap miejski. Opiekę nad 

uczniami w trakcie trwania konkursów sprawują szkolni koordynatorzy konkursu lub nauczyciele 

wyznaczeni przez dyrektorów szkół. 
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