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REGULAMIN KONKURSU
Cele konkursu
a.

weryfikacja kompetencji językowych gimnazjalistów w zakresie znajomości
słownictwa i mówienia w kontekście wymagań „na wejściu” do IV etapu edukacyjnego

b. zetknięcie uczestników konkursu z warunkami egzaminowania zgodnie z kryteriami
OKE. Uczestnicy będą „egzaminowani” przez egzaminatorów maturalnych Okręgowej
Komisji Egzaminacyjnej.

Zasady konkursu
a. Gimnazja otrzymują regulamin konkursu i materiały dla uczestników
b. Gimnazjaliści poznają zasady wykonywania zadań i punktacji odpowiedzi – w części
„Rozmowa z odgrywaniem ról” uczestnicy rozmawiają z egzaminatorem patrząc na
tekst dialogu. Jest to istotne ułatwienie zadania.
c. Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie przeprowadzi konkurs w formie
egzaminu - uczestnicy zostaną podzieleni losowo na grupy i przepytani przez
egzaminatorów.
d. W czasie trwania konkursu uczestnikom zostaną przypisane numery - ich nazwiska oraz
dane szkoły pozostaną dla egzaminatorów nieznane.
e. Po zakończeniu rywalizacji zostaną ujawnione wyniki punktacji i komisja wyłoni
laureatów.
f. Sytuacje równej punktacji w obrębie trojga najlepszych będą rozstrzygnięte kolejną
rundą dogrywki w której uczestnicy otrzymają zadania na wyższym poziomie.
g. Nazwiska laureatów zostaną ujawnione po ogłoszeniu wyników.
h. Kryteria
oceny
wypowiedzi
znajdują
się
na
stronie
http://www.cke.edu.pl/files/file/Matura-2015/Informatory-2015/Jezyk-angielski.pdf
na stronach dokumentu od 11 do 15

Zasady zgłaszania do konkursu
Szkoły zgłaszają uczestników w liczbie do 3 osób w nieprzekraczalnym terminie do końca
stycznia 2016. Prosimy o podanie nazwisk uczniów i opiekunów.
Szkoła potwierdza przyjęcie do wiadomości, że opiekunowie nie biorą udziału w pracach
komisji wyłaniającej laureatów.
Konieczne jest aby Rodzice uczestników wyrazili pisemną zgodę na upublicznienie nazwisk i
wizerunków swoich dzieci w postaci listy laureatów i zdjęć uczestników na stronie internetowej
Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie – organizatora Konkursu.
Materiały do konkursu pochodzą z zasobów internetowych Oxford University Press i zostały
przygotowane na poziomie elementarnym dla IV etapu edukacyjnego. Uczestnicy będą
wykonywali zadania konkursowe z materiału, który otrzymają szkoły po zgłoszeniu się do
konkursu.

Przeprowadzenie konkursu
Konkurs zostanie przeprowadzony 17 lutego 2017
w godzinach od 11.45 do 14.00

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają tradycyjne nagrody.

Pytania i wątpliwości
Nauczyciele gimnazjalni proszeni są o kontakt z organizatorem konkursu w przypadku
jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dot. materiałów.
Kontakt: Wojciech Król, tel. kom.: 694435045, email: wkrol540@vp.pl

