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Bielsko – Biała, 14.12.2011

Szanowni Państwo!

Dyrektor i nauczyciele IV Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Bielsku – Białej mają
przyjemność zaprosić uczniów trzecich klas do udziału w piątej edycji
Międzygimnazjalnego Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów trzecich klas
gimnazjum, który odbędzie się w następujących terminach:
I etap – 14.02.2012 r. godzina 9.00
II etap - 13.03.2012 r. godzina 9.00
III etap – 27.03.2012 r.
Liczbę chętnych do udziału w konkursie na etapie szkolnym prosimy przesłać do dnia
16.01.2012 r. na adres mailowy – lo4@lo4.setia.pl. (tel. 033 812-39-11)
Testy dla zgłoszonej liczby uczestników przekażemy do poszczególnych szkół.
Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z załączonym regulaminem konkursu.
Patronat nad konkursem sprawuje Śląski Kurator Oświaty.
W procesie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych laureaci będą mogli otrzymać
dodatkowe punkty za udział w konkursie na szczeblu powiatowym zgodnie
z zasadami określonymi przez Śląskiego Kuratora Oświaty.

Zapraszamy
Organizator konkursu:
Dyrektor IV LO mgr Mirosław Sapeta
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REGULAMIN MIĘDZYGIMNAZJALNEGO KONKURSU
JĘZYKA
ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW TRZECICH KLAS
GIMNAZJUM.
Celem Międzygimnazjalnego Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów trzecich
klas gimnazjum jest rozbudzenie wśród młodzieży zainteresowań językiem obcym,
nauczanym w szkole, podniesienie znajomości języka oraz wiedzy o krajach angielskiego
obszaru językowego.
W procesie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych laureaci będą mogli
otrzymać dodatkowe punkty za udział w konkursie na szczeblu powiatowym zgodnie
z zasadami określonymi przez Śląskiego Kuratora Oświaty.
Konkurs składa się z 3 etapów.
I etap szkolny odbędzie się w poszczególnych szkołach gimnazjalnych wg
harmonogramu.
Obejmuje on pisemny test znajomości struktur leksykalno-gramatycznych na
poziomie średniozaawansowanym odpowiadającym poziomowi B1 European Framework.
Czas trwania testu wynosi 60 minut i maksymalnie można zdobyć 60 punktów. Na tym
etapie prace są oceniane przez nauczycieli gimnazjum zgodnie z przesłanym kluczem. Do
drugiego etapu kwalifikuje się 4 najlepszych uczniów z danej szkoły, pod warunkiem że,
osiągnęli nie mniej niż 60% punktów. Prace 3 najlepszych uczniów należy przesłać na
adres IV LO im. KEN w terminie do 3 tygodni od daty przeprowadzenia pierwszego
etapu. Organizator zastrzega sobie prawo przeprowadzenia testu kontrolnego lub
skreślenia z listy uczestników w przypadku wyników wskazujących na brak samodzielnej
pracy.
II etap międzyszkolny odbędzie się na terenie IV LO im. KEN w marcu.
Obejmuje on rozumienie tekstu czytanego i słuchanego, rozpoznawanie i stosowanie
struktur leksykalno-gramatycznych na poziomie B2 European Framework. Czas trwania
wynosi 90 minut i maksymalnie można uzyskać 60 punktów. Na tym etapie prace są
oceniane przez nauczycieli języka angielskiego IV LO im. KEN. Do trzeciego etapu
kwalifikuje się 20 najlepszych uczestników konkursu.
III etap finałowy odbędzie się na terenie IV LO im. KEN dwa tygodnie po
przeprowadzeniu drugiego etapu. Etap trzeci ustny polega na sprawdzeniu umiejętności

prowadzenia rozmowy w języku angielskim na tematy: człowiek, dom, szkoła, praca,
życie rodzinne i towarzyskie, żywienie, zakupy i usługi, podróżowanie i turystyka,
kultura, sport, zdrowie, nauka i technika, świat przyrody, państwo i społeczeństwo,
a także na wykazaniu się podstawową wiedzą z zakresu historii, geografii, kultury krajów
anglojęzycznych. Egzamin ustny trwa 10 minut. Każdy uczestnik otrzymuje 10 minut na
przygotowanie się do wypowiedzi ustnej. Komisję do egzaminu ustnego powołuje
Dyrektor IV LO im. KEN. W jej skład wchodzi trzech nauczycieli języka angielskiego
IV LO im. KEN.
Udział w konkursie jest bezpłatny a na laureatów czekają atrakcyjne nagrody
ufundowane przez Dyrektora IV LO im. KEN.
Każdy z nauczycieli otrzyma pamiątkowy dyplom potwierdzający przygotowanie
ucznia.

Organizatorzy

