REGULAMIN MIĘDZYGIMNAZJALNEGO KONKURSU
JĘZYKA ANGIELSKIEGO 'ENGLISH IS FUN'
DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW

Celem Międzygimnazjalnego Konkursu Języka Angielskiego‘English is Fun’ dla
uczniów gimnazjów jest rozbudzenie wśród młodzieży zainteresowań językiem obcym
nauczanym w szkole, podniesienie znajomości języka oraz wiedzy o krajach angielskiego
obszaru językowego, kształtowanie ciekawości poznawczej oraz gwarancja dobrej
zabawy.
Konkurs składa się z 2 etapów. Oba etapy odbywają się tego samego dnia na
terenie Zespołu Szkół Nr 2 im Mikołaja Reja w Kraśniku.
I etap rozpocznie się o godz. 10.00 w auli szkoły. Wezmą w nim udział drużyny
trzyosobowe. Drużyny odpowiedzą na 35 pytań w języku angielskim wyświetlanych na
ekranie i odczytywanych przez uczniów liceum. Są to pytania zamknięte. Na każdą
odpowiedź przeznaczonych jest 30 sekund. Poprawne odpowiedzi, po naradzie w
drużynie, uczestnicy zapisują na kartkach. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymają jeden
punkt. W razie potrzeby, przewidziana jest dogrywka.
Pytania obejmują zagadnienia z zakresu gramatyki i leksyki na poziomie III.1 oraz
wiadomości z zakresu kultury, geografii i historii angielskiego obszaru językowego.
II etap odbędzie się tego samego dnia po krótkiej przerwie. Obejmuje on 25 pytań o
różnym stopniu trudności. Wynik końcowy jest sumą punktów z I i II etapu konkursu.
Zwycięzcami zostają trzy drużyny z największą ilością punktów. W przypadku takiej
samej ilości punktów, następuje dogrywka, która wyłoni zwycięzców.
Zarówno w I, jak i w II etapie obowiązuje punktacja bieżąca, tzn. po każdym pytaniu. W
przypadku wątpliwości, w skład komisji rozstrzygającej wchodzą wszyscy nauczycieleopiekunowie biorący udział w wydarzeniu.
Udział w konkursie jest bezpłatny, a na laureatów czekają atrakcyjne nagrody oraz
dyplomy.
Każdy z nauczycieli otrzyma pamiątkowy dyplom potwierdzający przygotowanie
uczniów.

Organizatorzy: Małgorzata Spyra, Anna Wawerek, Anna Pędziwiatr.

Załącznik nr 1

Zgłoszenie szkoły do udziału w MIĘDZYGIMNAZJALNYM KONKURSIE
JĘZYKA ANGIELSKIEGO ‘ENGLISH IS FUN’ organizowanym przez
Zespół Szkół Nr 2 w Kraśniku LO im. M. Reja

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2
im. Mikołaja Reja
w Kraśniku
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 25
tel./fax (0-81) 825 69 86
e-mail: rey@rey.edu.pl
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