Regulamin Gminnego Konkursu
Face to Face with English
z języka angielskiego
Dla uczniów szkół gimnazjalnych Gminy Miedźna
2014-2015 trzecia edycja
Postanowienia ogólne:
Niniejszy regulamin określa zasady i sposób przeprowadzenia konkursu organizowanego pod
nazwą „Face to face with English”, którego finał odbędzie się dnia 11.06.2015 w Zespole Szkół w
Woli. 12.06.2015 o 12.00 odbędzie się rozdanie nagród ufundowane poprzez Zespół Szkół w Woli
oraz wydawnictwo Nowa Era, Macmillan.

Organizator:
Inicjatorem i organizatorem Gminnego Konkursu Języka Angielskiego jest Gimnazjum nr 1 im. św
Jana Bosko w Woli. Pomysłodawcą konkursu jest nauczyciel języka angielskiego Łarisa Doniecka.

Celem konkursu jest:
- zachęcenie uczniów do ciągłego pogłębiania znajomości słownictwa i zagadnień gramatycznych;
- doskonalenie znajomości języka angielskiego;
- motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego;
- propagowanie wykorzystywania technologii komputerowej w nauce języków obcych;
- sprawdzenie swoich dotychczasowych umiejętności i wiedzy językowej;
- nawiązanie lub pogłębienie już istniejącej współpracy między szkołami gimnazjalnymi w Gminie
Miedźna.

Warunki uczestnictwa:
- Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń szkoły gimnazjalnej z gminy
Miedźna.
- Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie się do nauczyciela koordynującego konkurs
w danej szkole.
- Dyrekcja Zespołu Szkół w Woli wyznacza pracowników wspomagających organizację i przebieg
konkursu, określa zadania komisji konkursowej i terminy przeprowadzania poszczególnych etapów.

- Przewodniczącym Komisji Konkursu Języka Angielskiego jest Łarisa Doniecka
W skład komisji wchodzą przedstawiciele szkół biorących udział w konkursie.
- Konkurs składa się z 2 etapów:
1) szkolnego;
2) gminnego (w Gimnazjum nr 1 im. św Jana Bosko w Woli)
-

Merytorycznie konkurs obejmuje wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej

kształcenia ogólnego z języka angielskiego w gimnazjum.
- Na poszczególnych etapach konkursu uczniowie rozwiązują test konkursowy, który składa się z
zadań otwartych i zamkniętych.
- Udział uczniów w eliminacjach konkursowych jest dobrowolny.
- Za zapewnienie opieki i bezpieczeństwa uczniom/uczestnikom etapu szkolnego i gminnego
odpowiada dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń (w drodze na konkurs, w czasie jego trwania
i w drodze powrotnej do szkoły).
-

Nie przewiduje się dodatkowego postępowania konkursowego dla uczestników, którzy w

wyznaczonym terminie nie przystąpią do danego etapu konkursu.
- Dokumentacja związana z przebiegiem poszczególnych etapów konkursu, po ich zakończeniu jest
porządkowana, zabezpieczana i przechowywana w szkole - miejscu przeprowadzenia danego etapu.
- Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo zmiany regulaminu konkursu.
− Wszelkie informacje na temat gminnego konkursu języka angielskiego „Face to face with
English” będą przekazywane zainteresowanym droga elektroniczną (e-mail).

ETAP SZKOLNY
- Etap szkolny odbędzie się w dniu 28 maja 2015 r w szkołach, które zgłosiły zamiar uczestnictwa
w Konkursie do 11 maja 2015 r poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie
internetowej Zespołu Szkół w Woli www.zswola.eu
- Za organizację i przeprowadzenie etapu szkolnego konkursów odpowiada dyrektor szkoły oraz
powołana przez niego Szkolna Komisja Konkursowa, w której skład wchodzi co najmniej jeden
nauczyciel języka angielskiego.
-

Szkolna Komisja Konkursowa wykorzystuje testy przygotowane i udostępnione przez

organizatora konkursu.
- Czas przeznaczony na rozwiązanie zadań wynosi 60 minut.
- Do etapu gminnego konkursu kwalifikuje się trzech uczniów z każdej szkoły, którzy na etapie
szkolnym otrzymali najwyższą ilość punktów.

- Do zadań dyrektora szkoły należy:
a) zapoznanie uczniów, rodziców i nauczycieli z Regulaminem Konkursu Języka Angielskiego
„Face to Face with English” dla uczniów gimnazjów Gminy Miedźna w roku szkolnym 2013/2014;
b) zgłoszenie szkoły do udziału w konkursie, nie później niż do 11 maja2015 r. poprzez
wypełnienie formularza.
c) uzyskanie oświadczeń rodziców o akceptacji Regulaminu Konkursu Języka Angielskiego „Face
to Face with English” dla uczniów gimnazjów Gminy Miedźna w roku szkolnym 2014/2015 i
wyrażeniu zgody na publikowanie danych osobowych dziecka (uczestnika konkursu) oraz jego
wyników na poszczególnych etapach konkursów.
d) zapewnienie warunków samodzielnej, spokojnej pracy uczestnikom,
e) do zadań przewodniczącego Szkolnej Komisji Konkursowej należy:
- zapoznanie uczniów z Regulaminem Konkursu Języka Angielskiego „Face to Face with
English”,
- instruktarz przed przystąpieniem do konkursu oraz przeprowadzenie konkursu zgodnie z
Regulaminem Konkursu Języka Angielskiego.

ETAP GMINNY
- Etap gminny Konkursu Języka Angielskiego „Face to Face with English”, odbędzie się 11
czerwca 2015 roku o godzinie 10.00
- Etap gminny przygotowuje i przeprowadza Gimnazjum nr 1 im. św Jana Bosko.
- Czas przeznaczony na rozwiązanie zadań wynosi 90 minut w
- Do zadań przewodniczącego Gminnej Komisji Konkursowej należy:
1) przeprowadzenie konkursu;
2) zapewnienie odpowiednich warunków pracy dla uczestników, przestrzeganie ustalonych
zasad organizacyjnych i regulaminowych w miejscu przeprowadzenia etapu gminnego
konkursu;
2) sporządzenie w formie pisemnej i elektronicznej protokołu z prac Gminnej Komisji
Konkursowej.

I. ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH NA
POSZCZEGÓLNYCH ETAPACH KONKURSU:
ZAKRES WIEDZY
ETAP SZKOLNY

a) uczestnicy rozwiązują test składający
b) struktury leksykalno-gramatyczne,
c) czytanie

ETAP GMINNY
- część pisemna
uczestnicy tego etapu rozwiązują test pisemny składający się z trzech elementów:
a) czytanie,
b) struktury leksykalno-gramatyczne,
c) słuchanie

ZAKRES UMIEJĘTNOŚCI
II. Zakres struktur gramatycznych umożliwiających osiągnięcie i pełną
realizację powyższych sprawności językowych:
1. Zdania twierdzące, przeczące i pytające w czasach:

Present Simple & Present Continuous;

Present Perfect & Present Perfect Continuous;

Past Simple & Past Continuous;

Future Simple & Future Continuous;

Past Perfect & Past Perfect Continuous

2. Strona bierna w wyżej wymienionych czasach.

3. Tryb rozkazujący

4. Reported Speech : twierdzenia, pytania, rozkazy i polecenia. Indirect Speech,
Reporting Verbs

5. Zdania z podmiotem there is/are oraz it.

6. Pytania typu question tags

7. Okresy warunkowe typu 0, I, II, III. Wishes/ if only

8. Wyrażenie be going to.

9. Czasowniki modalne.

10. Czasowniki regularne i nieregularne.

11. Imiesłów czynny i bierny.

12. Phrasal Verb- czasowniki złożone.
− Rzeczowniki:
-regularna i nieregularna liczba mnoga;

- rzeczowniki policzalne niepoliczalne, formy dzierżawcze.

15. Podstawowe użycie przedimków a/an, the
− Przymiotniki:
- stopniowanie regularne i nieregularne;

- użycie przymiotników z so i such.

1. Przysłówki:

- stopniowanie regularne i nieregularne;

- użycie too i enough.

2. Zaimki:

- osobowe, wskazujące, dzierżawcze, względne;

- zwrotne, wzajemne, nieokreślone.
− Określniki:
- much, many, few, a few, little, a little;

-each, both, all, none, neither, either, other, another, the other, others.

20. Przyimki wyrażania czasu, miejsca, sposobu etc. oraz najczęstsze połączenia
czasownikami i przymiotnikami (np. listen to, afraid of).

21. Spójniki: and, but, unless, that, untill, while, after, before, because, so, although .

22. Zdania przydawkowe

23. Wyrażenie used to

III. Słownictwo:
- zdrowie ( choroby, dolegliwości, symptomy, wizyta u lekarza, leczenie)

- człowiek & dom, życie rodzinne i towarzyskie,

- praca & szkoła, zawody;

- żywienie & zakupy i usługi;

- globalne problemy & naturalne środowisko & zwierzęta, rośliny;

- muzyka & sport, sztuka ;

- przestępstwo & transport;

- czas & światło i dźwięk;

-podstawy słowotwórstwa ( tworzenie różnych części mowy i antonimów);

- związki frazeologiczne;

- przysłowia.

IV. Zwroty komunikacyjne sprawdzające znajomość funkcji językowych.

V. Wiedza o krajach anglojęzycznych :

– The USA & The UK ( Wales, Scotland, Northern Ireland and England)

- Australia & New Zeland.

WYKAZ LITERATURY PRZYGOTOWUJĄCEJ DO UDZIAŁU W
KONKURSIE ORAZ STANOWIĄCEJ POMOC DLA NAUCZYCIELA I
UCZNIA
ETAP SZKOLNY i GMINNY
− MATERIAŁY:
− 1. Podręczniki dla gimnazjów wszystkich wydawnictw

− 2. Repetytoria gimnazjalne wszystkich wydawnictw
− 4. Grammarway 2, 3, V. Evans, Express Publishing
− 5. Spotlight on the USA, R.Falk, OUP
− 6. Britain in Close-Up, David McDowall, Longman

7. Language Practice Intermediate/ upper-intermediate, Michael Vince, Macmillan

8. English Collocation in Use , Michael McCarthy, Felicity O'Dell

Dokumentacja:
Załącznik nr 1- Protokół 1
Załącznik nr 2- Protokół 2
Załącznik nr 3- Zgoda dla rodzica/ opiekuna prawnego
Załącznik nr 4- Karta zgłoszenia do konkursu

zał. 1.

Protokół 1

z posiedzenia Komisji Konkursowej Gminnego Konkursu z języka angielskiego” Face to Face with
English”( etap szkolny)

Dnia 28 maja 2015r komisja w składzie:
1. …...................... - przewodniczący/a komisji
2. …........................-członek komisji
3. …........................- członek komisji

dokonała oceny i kwalifikacji prac konkursowych według regulaminu (zał. Nr 1) oraz wytypowanie
trzech uczniów z najlepszym wynikiem w szkole do finału.
Łącznie było …......... uczestników.

Najlepsi uczniowie naszej szkoły........................................................:

1....................................
2....................................
3..................................

Podpisy członków komisji:

….........................................................
…............................................................

…..........................................................

zał. 2

Protokół 2

z posiedzenia Komisji Konkursowej Gminnego Konkursu z języka angielskiego” Face to Face
with English”(finał)

Dnia 11 czerwca 2015r komisja w składzie:
2. …...................... - przewodniczący/a komisji
3. …........................-członek komisji
4. …........................- członek komisji
5. …........................- członek komisji

dokonała oceny i kwalifikacji prac konkursowych według regulaminu (zał. Nr 1) oraz wytypowanie
trzech uczniów z najlepszym wynikiem w Gminie Miedźna.
Łącznie było …......... uczestników. Nagrody zostały ufundowane prze wydawnictwo Nowa Era.

Najlepsi uczniowie Gminy Miedzna:

1....................................
2....................................
3..................................

Podpisy członków komisji:
….........................................................

…............................................................
…...........................................................

zał. 3

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego: ....................................
Adres: .................................................................
Dane kontaktowe: ...............................................

Zgoda

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/ podopiecznego …...........................................
w Konkursie Gminnym z języka angielskiego” Face to Face with English”- III edycja, który
będzie organizowany prze Gimnazjum nr 1 im. św Jana Bosko w Woli. Rozumiem i w pełni
akceptuję regulamin dostępny na stronie www. zswola.eu. Oświadczam, że wyrażam zgodę na
przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych dla celów niniejszego konkursu zgodnie z art. 6
ustawy z dnia 29.08.97 r o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 1997 r. Nr 133 poz. 883).

………………………………………

(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

zał.4

KARTA ZGŁOSZENIA
UDZIAŁU W GMINNYM KONKURSIE
Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO„ FACE TO FACE WITH ENGLISH”
organizatorem którego jest Gimnazjum nr 1 im. św. Jana Bosko w Zespole Szkół w Woli

NAZWA I ADRES SZKOŁY:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
TELEFON SZKOŁY :
……………………………………………………………………………………………
NAUCZYCIEL PROWADZĄCY :
……………………………………………………………………………………………
TELEFON KONTAKTOWY :
……………………………………………………………………………………………
LP IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA

KLASA

1
2
3

…………………………….
Dyrektor Szkoły

……………………...
Podpis nauczyciela prowadzącego

