MIĘDZYSZKOLNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO
„High-flyers”
I EDYCJA
REGULAMIN KONKURSU
1. Organizator
Organizatorem konkursu jest Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 18 im.
Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie, a sponsorem nagród wydawnictwo
Oxford University Press.
2. Cele konkursu
Rozwijanie zainteresowania nauką języka angielskiego.
Rozwijanie uzdolnień i umiejętności językowych uczniów w zakresie poprawnego
czytania, stosowania struktur leksykalno- gramatycznych oraz podstawowej wiedzy
realioznawczej.
Integracja uczniów z różnych szkół warszawskich.
3. Uczestnicy
Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie gimnazjum z klas dwujęzycznych.
Udział uczniów w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
4. Organizacja i przebieg Konkursu
I Etap (szkolny)
Za organizację Konkursu odpowiada Komisja Konkursowa złożona z nauczycieli
języka angielskiego w składzie: Anna Wysocka, Anna Kępa.
Za przeprowadzenie I Etapu (szkolnego) Konkursu odpowiadają Szkolne Komisje
Konkursowe powołane przez Dyrektorów poszczególnych gimnazjów na terenie
Warszawy.
I Etap (szkolny) odbywa się dla wszystkich uczestników w tym samym dniu.
Sprawdzenie wiadomości uczestników na etapie szkolnym odbywa się za pomocą
testu składającego się z 4 części: czytanie, gramatyka, słownictwo, wiedza o krajach
anglojęzycznych.
Piszący powinien mieć ze sobą 2 długopisy. Nie wolno pisać ołówkiem. Praca musi
być czytelna.
Prace z I Etapu oceniane są przez Szkolną Komisję Konkursową złożoną z nauczycieli
języka angielskiego.
Do II Etapu zostaje zakwalifikowanych troje uczniów z każdej szkoły, którzy uzyskali
największą liczbę punktów w I Etapie.
Szkolna Komisja Konkursowa przesyła na adres konkursgim@wp.pl listę 3 uczniów
zakwalifikowanych do II Etapu konkursu.
Wszystkie prace powinny być sprawdzane przez dwóch nauczycieli.
Uczniowie zakwalifikowani do II Etapu powinni zgłosić się na konkurs na 20 minut
przed wyznaczoną godziną, posiadać przy sobie legitymację szkolną i obuwie na
zmianę.
II Etap
II Etap będzie miał formę pisemną i obejmie 3 części: czytanie, gramatykę i
słownictwo oraz pytania ze znajomości lektury: The Hound of Baskervilles - seria:
Oxford Bookworms, stage 4.
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Komisje zobowiązane są przestrzegać terminów podanych w terminarzu.
Zgłoszenia dokonane po terminie nie będą uwzględniane.
5. Terminarz Konkursu
Komisja Konkursowa prześle informacje o konkursie mailem do wszystkich
gimnazjów do dnia 25.01.2013r.
Szkolne Komisje Konkursowe prześlą zgłoszenie do Komisji Konkursowej do dnia
6.03.2013r.
Komisja Konkursowa roześle mailem do poszczególnych szkół test (do powielenia) do
dnia 15.03.2013r., a klucz odpowiedzi i formularz zgłoszeniowy do II Etapu
(załącznik nr 1) do dnia 20.03.2013r.
I etap Konkursu odbędzie się we wszystkich szkołach w dniu 19.03.2013r. i będzie
trwać 45 minut.
Szkolne Komisje Konkursowe przesyłają do Komisji Konkursowej wyniki I Etapu
Konkursu na formularzu (zał. nr 1) do dnia 26.03.2013.
II etap Konkursu odbędzie się w dniu 15.05.2013 w Gimnazjum z Oddziałami
Dwujęzycznymi nr 18 im. Ignacego Jana Paderewskiego, przy ul. Angorskiej 2 w
Warszawie.
Wyniki II Etapu zostaną rozesłane do poszczególnych szkół do 28.05.2013 r.
Uroczyste rozdanie nagród laureatom II etapu Konkursu odbędzie się 6.06.2013r.
w Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 18 im. Ignacego Jana Paderewskiego,
przy ul. Angorskiej 2 w Warszawie.
6. Wymagania
Zakres wymagań Konkursu obejmuje treści zawarte w podstawie programowej dla
gimnazjum poziom III.1 oraz lekturze.
7. Nagrody
Wszyscy uczestnicy II etapu Konkursu otrzymają dyplomy potwierdzające udział
w Konkursie.
Laureaci Konkursu oprócz dyplomów otrzymają również nagrody ufundowane przez
wydawnictwo Oxford.
8. Lektury pomocnicze
Seria Test your vocabulary, Peter Watcyn Jones
Oxford English Grammar Course Intermediate
Oxford Practice Grammar
Oxford Word Skills – Idioms and Phrasal Verbs
Oxford Guide to British and American Culture

