REGULAMIN KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO
dla uczniów szkół gimnazjalnych
powiatu mieleckiego
w roku szkolnym 2016/2017
I. Założenia ogólne.
1. Organizatorem konkursu języka angielskiego dla uczniów szkół gimnazjalnych jest
Szkoła Języków Obcych EUREKA.
2. Konkurs organizowany jest pod patronatem Prezydenta Miasta Mielca.
3. Celem konkursu jest:
- rozwijanie zainteresowań językiem angielskim i kulturą krajów anglojęzycznych,
- motywowanie uczniów do doskonalenia sprawności językowych,
- integracja uczniów szkół gimnazjalnych powiatu mieleckiego interesujących się
językiem angielskim.
II. Założenia organizacyjne poszczególnych etapów konkursu.
1. Ustala się dwa etapy konkursu:
- etap szkolny
- etap powiatowy
2. Zgłoszenia uczniów należy przesłać na Karcie Zgłoszenia (załącznik nr 1) w terminie
do 04.01.2017r. pocztą elektroniczną na adres: mieleceureka@gmail.com,
faksem na numer: 17 583 15 91 lub na adres:
Szkoła Języków Obcych „Eureka”
ul. Sikorskiego 2 A
39-300 Mielec
3. Etap szkolny organizuje i przeprowadza szkolna komisja konkursowa w terminie
12 stycznia 2017 roku o godz. 9.00.
a) Konkurs trwa 60 minut.
b) Etap szkolny odbywa się w formie testu pisemnego. Materiały konkursowe
zostaną przekazane przez organizatora do zainteresowanych szkół.
c) Testy są oceniane przez szkolną komisję konkursową, która przesyła protokół
z wynikami (załącznik nr 2) do Szkoły Języków Obcych ‘Eureka’
do 13.01.2017r. na adres:
Szkoła Języków Obcych „Eureka”
ul. Sikorskiego 2 A
39-300 Mielec
4. Szkoła Języków Obcych „Eureka” tworzy listę rankingową oraz powiadamia szkoły
o wynikach konkursu.
5. Drugi etap konkursu organizuje i przeprowadza Szkoła Języków Obcych „Eureka”
w dniu 17 marca 2017 roku o godz. 12.30.
a) Konkurs trwa 60 minut.

b) Etap powiatowy konkursu zostanie przeprowadzony w siedzibie Szkoły
Języków Obcych „Eureka” przy ul. Sikorskiego 2A w Mielcu.
c) Konkurs odbywa się w formie testu pisemnego.
d) Uczniowie powinni posiadać przy sobie legitymacje szkolne.
6. Laureat otrzymuje bezpłatny roczny kurs języka angielskiego w Szkole Języków
Obcych „Eureka”, dyplom oraz nagrody książkowe i rzeczowe. Osoby na II i III
miejscu otrzymują gratis jeden semestr kursu językowego w Szkole Języków Obcych
„Eureka”, dyplomy oraz nagrody książkowe i rzeczowe. Osoby wyróżnione otrzymują
dyplomy i nagrody rzeczowe.
7. Nagroda w formie kursu językowego nie podlega wymianie na kwotę pieniężną.
8. Sponsorami nagród dla laureatów i osób wyróżnionych są: Szkoła Języków Obcych
Eureka, Prezydent Miasta Mielca oraz wydawnictwa językowe.
III.

Zakres wiedzy i umiejętności.

1. Pierwszy etap:
a) Test sprawdza rozumienie tekstu czytanego, wiadomości o krajach
anglojęzycznych oraz struktury gramatyczne i leksykalne.
b) Zakres struktur gramatycznych:
- Tenses: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Simple,
Past Continuous, Past Perfect, Future Simple, structure: to be going to,
- Articles
- Countable and uncountable nouns
- Quantifiers: e.g. many, much, few, a few, little, a little etc.
- The Passive
- Reported Speech
- First, Second and Third Conditional
- Modal verbs
- Prepositions of time, place, movement
- Adjective dependant prepositions (e.g. keen on, tired of)
- gerund and infinitive
- too…./ …enough
- so…/such…
- Phrasal verbs
- Question tags
c) Zakres leksykalny:
- świat przyrody
d) Wiadomości dotyczące kultury i geografii Wielkiej Brytanii.
2. Drugi etap:
a) Zakres struktur gramatycznych jak w etapie pierwszym
b) Zakres leksykalny:
- człowiek
- sport
c) Wiadomości dotyczące kultury i geografii Stanów Zjednoczonych.
3. Przykładowe typy zadań: paraphrasing, gap filling, sentence completion, multiple
choice, true/false, answering the questions.

