V POWIATOWY KONKURS Z JĘZYKA
ANGIELSKIEGO DLA GIMNAZJÓW

W roku szkolnym 2017/2018 Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie organizuje V
POWIATOWY KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA GIMNAZJÓW. Konkurs ten
ma na celu sprawdzić znajomość języka angielskiego uczniów klas III gimnazjów oraz zapoznać ich z bogatą ofertą językową V Liceum Ogólnokształcącego w Wejherowie.
Uczestnicy konkursu mają szansę wykazać się znajomością języka angielskiego wymaganą na egzaminie gimnazjalnym, a zwycięzcy otrzymują atrakcyjne nagrody.
Wyznaczyliśmy następujące cele:
•
rozbudzenie zainteresowań językiem angielskim oraz kulturą anglojęzyczną w powiecie wejherowskim,
•

dodatkowe motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego,

•

wyłonienie najlepszych uczniów w powiecie,

•
sprawdzenie wiadomości i umiejętności zawartych w standardach wymagań egzaminacyjnych z języka angielskiego.
Dane kontaktowe
Przewodnicząca konkursu: mgr Weronika Klimek
Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie ul. Sobieskiego 344
84-200 Wejherowo
tel. 660 529 583
e-mail: klimek.weronika@gmail.com

Konkurs składa się z trzech etapów:
I etap – eliminacje szkolne
W I etapie Konkursu może wziąć udział każdy chętny uczeń klasy III. Test kwalifikacyjny
obejmuje standardy egzaminacyjne egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym.
Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie przygotowuje test kwalifikacyjny i rozsyła jeden egzemplarz wraz z kluczem odpowiedzi do szkół gimnazjalnych w powiecie
wejherowskim drogą mailową.
• Uprasza się o zgłoszenie chęci udziału w eliminacjach szkolnych do 16 lutego 2018r.
drogą mailową.

• Każda szkoła zobowiązana jest powołać jednego nauczyciela języka angielskiego odpowiedzialnego za organizację eliminacji wewnątrzszkolnych oraz sprawdzenie prac.
• Termin eliminacji szkolnych ustala się na dzień 23 lutego 2018r. o godzinie 9.00.
Do II etapu konkursu konkursu przechodzi 7 osób wyłonionych spośród tych uczniów, którzy uzyskali najlepsze wyniki w danej szkole.
Nauczyciel koordynujący eliminacje wewnątrzszkolne jest zobowiązany przesłać drogą
mailową listę siedmiu osób, które uzyskały najwyższe wyniki w szkole, wraz z punktacją,
do przewodniczącej Weroniki Klimek.
Termin zgłoszeń finałowych upływa 2 marca 2018r.

II Etap konkursu oraz FINAŁ
II etap konkursu oraz finał odbędą się w Powiatowym Zespole Szkół nr 4 w Wejherowie w
dniu 30. marca 2018 r. o godzinie 10:00. II etap konkursu będzie miał formę testu gramatyczno-leksykalnego, na podstawie którego wyłonionych zostanie 10 najlepszych uczniów
powiatu wejherowskiego. Uczniowie ci przechodzą do finału. Wszystkich opiekunów zachęcamy do pomocy w sprawdzaniu prac.
Finał V POWIATOWEGO KONKURSU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA GIMNAZJÓW
odbędzie się po ukończeniu etapu II i wyłonieniu 10. najlepszych uczniów. Wzorem lat poprzednich, będzie miał on formę teleturnieju Jeden z Dziesięciu,
sprawdzającego wiedzę uczniów z zakresu gramatyki i słownictwa na poziomie
rozszerzonego egzaminu gimnazjalnego oraz z zakresu wiedzy o krajach
anglojęzycznych. Zwycięzcą konkursu zostaje ten uczeń, który najlepiej poradzi sobie z
zagadnieniami i uzyska najwyższą liczbę punktów.
Wymagania
Uczeń przystępujący do Konkursu powinien uczęszczać do III klasy gimnazjum i wykazać
się znajomością języka na poziomie rozszerzonego egzaminu gimnazjalnego oraz wiedzą
dotyczącą krajów anglojęzycznych.

