Szanowni Państwo,
I Liceum Ogólnokształcące im.14 Pułku Powstańców Śląskich zaprasza nauczycieli języka
angielskiego wraz z uczniami szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w II
edycji Konkursu Czytelniczego. Prosimy dokonywać rejestracji szkoły poprzez formularz
zgłoszeniowy umieszczony w załączniku. Zgłoszenia przyjmujemy do 31 października 2017 pod
adresem:englishkonkurs@gmail.com
Wszelkie pytania prosimy kierować do organizatora konkursu.
Organizatorzy: mgr Dominika Sidor i mgr Iwona Grajner.

Regulamin Konkursu Czytelniczego w Języku Angielskim.
I ORGANIZATOR
I Liceum Ogólnokształcace im.14 Pułku Powstańców Śląskich ul.Szkolna 1 w Wodzisławiu Śląskim.
Osoby odpowiedzialne za zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu:
Dominika Sidor, Iwona Grajner.
II ADRESAT KONKURSU
Uczniowie klas 2 - 3 szkół gimnazjalnych oraz uczniowie klas 1 - 3 ponadgimnazjalnych
III CELE KONKURSU
- rozwijanie zainteresowania językiem angielskim,
- rozwijanie umiejętności czytelniczych w języku angielskim,
- zwiększanie zasobu słownictwa z języka angielskiego,
- popularyzacja czytelnictwa wśród młodzieży,
- doskonalenie umiejętności wyszukiwania informacji,
- doskonalenie znajomości języka angielskiego i motywowanie do dalszej nauki,
- edukacja kulturalna i europejska,
- pogłębienie współpracy pomiędzy szkołami gimnazjalnymi i ponadgimnazjalnymi.
IV ZAKRES PROGRAMOWY
Tematyka i stopień trudności materiału językowego konkursu obejmują zakres podstawy programowej
z języka angielskiego dla szkół gimnazjalnych (III etap edukacyjny) oraz ponadgimnazjalnych (IV
etap edukacyjny).
Pytania konkursowe będą podzielone na dwie kategorie:
 gimnazjalną
(poziom I elementary/pre-intermediate, poziom II intermediate/upper-intermediate)
 ponadgimnazjalną (poziom I elementary/pre-intermediate, poziom II intermediate/
upper-intermediate)

Spis lektur: strona www.english-e-books.net
Gimnazjum:
Poziom I (elementary/pre-intermediate)
 The Prisoner of Zenda by Anthony Hope
 The Earthquake by Elizabeth Laird
 Rob Roy by Walter Scot
Poziom II (intermediate/upper-intermediate)
 Vanity Fair by William M. Thackeray
 A Long Goodbye by Raymond Chandler



Forget to Remember by Alan Maley

Liceum Ogólnokształcące:
Poziom I (elementary/pre-intermediate)
 The upper Berth by F. Marion Crawford
 Prime Suspect by Lydia La Plante
 Women in Business by David Evans
Poziom II (intermediate/upper-intermediate-advanced)
 The Curious case of Benjamin Button by F. Scott Fitzgerald,
 The Body by Stephen King
 The Coral Island by R.M Ballantyne
Uczestnicy konkursu zobowiązani są do przeczytania dwóch z trzech lektur
oraz zaznaczenie swojego wyboru na karcie zgłoszenia.
V STRUKTURA I PRZEBIEG KONKURSU
1. Konkurs zostanie przeprowadzony w formie testu zawierającego pytania zamknięte i
otwarte.
2. Konkurs ma formę jednorazową (bez eliminacji wstępnych).
3. Prace będzie sprawdzać komisja składająca się z nauczycieli I LO, przedstawicieli
opiekunów uczniów i doradcy metodycznego języka angielskiego w Wodzisławiu Śl.
4. Na pytania konkursowe uczniowie będą odpowiadali pisemnie, na przygotowanych kartach
konkursowych.
5. Każda szkoła gimnazjalna czy ponadgimnazjalna, może zgłosić maksymalnie trzech
uczniów na każdy poziom.
6. W przypadku pytań zamkniętych i otwartych za każdą poprawną odpowiedź uczestnik
otrzyma jeden punkt.
7.Dopuszcza się operowanie punktacją ułamkową.
8. Prace będą sprawdzane bezpośrednio po ich napisaniu, a wyniki zostaną ogłoszone w dniu
konkursu.
9.Wyniki konkursu zatwierdzone przez komisję są ostateczne.
10.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w regulaminie.
11. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mailowy:englishkonkurs@gmail.com
VI TERMINARZ KONKURSU
1.Termin zgłoszenia uczestnika:do 31 października 2017.
2.Termin konkursu: 13 grudnia 2017, godz. 9.00
3.Adres przesyłania zgłoszeń: englishkonkurs@gmail.com
VII MIEJSCE PRZEPROWADZENIA KONKURSU
Konkurs odbędzie się w I LO w Wodzisławiu Śląskim, ul. Szkolna 1.
VIII SPOSÓB I TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW
Wyniki konkursu ogłoszone zostaną tego samego dnia tj. 13 grudnia 2017.
IX NAGRODY
Laureaci konkursu w każdej kategorii (miejsca I-III) otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Nauczyciele otrzymają imienne podziękowania. Pozostali uczestnicy otrzymają dyplom uczestnictwa.
X UWAGI KOŃCOWE
1.Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację danych

i wizerunku uczestników na stronie internetowej organizującej konkurs.
2.Każdy uczeń przystępując do konkursu zobowiązany jest do okazania ważnej legitymacji szkolnej
3.Werdykt Komisji Konkursowej jest ostateczny.
4.Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga Komisja Konkursowa.
XI ZAŁĄCZNIKI
Załącznik NR 1 – KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA
Karta zgłoszenia znajduje się w załączniku nr 1 lub na stronie internetowej szkoły:
w artykule KONKURS CZYTELNICZY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU
CZYTELNICZEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Nazwa i adres szkoły:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Opiekun: .....................................................................................................................................................
Telefon .......................................................................................................................................................
Fax .............................................................................................................................................................
E-mail .........................................................................................................................................................
L.p. Imię i nazwisko uczestnika
konkursu
1.

2.

3.

4.

5.

6.

e

poziom
I
(elementary/preintermediate)
I
(elementary/preintermediate)
I
(elementary/preintermediate)
II
(intermediate/upperintermediate)
II
(intermediate/upperintermediate)
II
(upper-intermediate
-advanced)

Lektury

