
Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego 

 dla uczniów klas ósmych oraz gimnazjum  

 

Cele konkursu 

- Pogłębianie wiedzy i doskonalenie znajomości języka angielskiego wśród młodzieży. 

- Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego. 

-Rozpowszechnianie kultury i tradycji krajów anglojęzycznych. 

-Promowanie osiągnięć uczniów i ich nauczycieli. 

-Motywowanie szkół do podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy  z uczniem zdolnym. 

- Nawiązanie lub pogłębienie już istniejącej współpracy między  szkołami powiatu dębickiego                         

oraz Zespołem Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy. 

-Wprowadzenie uczniów w atmosferę przyszłych konkursów i egzaminów. 

 

 

Organizator 

Inicjatorem i organizatorem Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego jest Zespół Szkół 

Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II  w Dębicy.  

 

Warunki uczestnictwa 

Konkurs jest adresowany do uczniów klas ósmych oraz gimnazjów powiatu dębickiego.                                            

Każda szkoła deklarująca chęć przystąpienia do konkursu może zgłosić max. 3 uczestników.   

Zainteresowane szkoły mogą zgłaszać swój udział w konkursie w następujący sposób: 

- telefonicznie: 14 6969280 (nazwa szkoły, imiona i nazwiska uczestników oraz nauczyciela opiekuna) 

- przesyłając formularz zgłoszeniowy na adres mailowy: zsz1debica@op.pl 

- przysyłając fax: 14 696 92 85  

 

                                                                        Zakres programowy 

Test konkursowy przygotowany będzie przez nauczycieli języka angielskiego Zespołu Szkół                  

Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy, czyli organizatora konkursu. 

Zadania konkursowe obejmować będą: 

- Materiał zawarty w  programie nauczania języka angielskiego dla klas ósmych oraz gimnazjum.  

Proponowana bibliografia: „Oxford Repetytorium Ósmoklasisty”, autor: Atena Juszko, wyd. OXFORD 



-Zagadnienia dotyczące życia, historii i tradycji  Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii 

Północnej  (geografia; patroni; symbole; flagi, tradycyjne stroje; potrawy; itp.)                                          

Pomocna może się okazać strona: www.great-britain.co.uk 

Zasady i przebieg konkursu 
 

 Konkursu odbędzie się dnia 5 grudnia 2018 r. w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II                  

w Dębicy o godz. 10.00   Czas trwania konkursu wynosi 60 minut. Będzie miał on formę  pisemnego testu 

składającego się z III części: część leksykalno-gramatyczna; rozumienie tekstu pisanego; quiz dotyczący 

wiadomości o krajach Wielkiej Brytanii.  Wszystkie zadania będą miały charakter zamknięty.  

W przypadku małej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w tym punkcie 

regulaminu, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni przed  konkursem. 

Wyniki zostaną ogłoszone w dniu konkursu, niezwłocznie po sprawdzeniu wszystkich kart odpowiedzi. 

Nazwiska uczestników można zgłaszać do dnia 28 listopada 2018 r. 

 

Nagrody 

Laureaci konkursu otrzymają  nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Każdy uczestnik  otrzyma pamiątkowy  

dyplom uczestnictwa w konkursie.  

 

                                                                      Komisja konkursowa 

Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie komisja konkursowa,  składająca się z losowo wybranych               

3 nauczycieli ze szkół biorących udział w konkursie oraz 2 nauczycieli wyznaczonych przez organizatora 

konkursu.  

 Przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku 

Wszyscy uczestnicy konkursu zgadzają się na przetwarzanie ich danych osobowych i wykorzystanie 

wizerunku, w postaci zdjęć, które zostaną umieszczone na stronie internetowej oraz na Facebooku 

organizatora  konkursu             

Postanowienia końcowe 

Informacje na temat konkursu będą zamieszczone na stronie internetowej www.mechanikdebica.edu.pl               

Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielać będzie koordynator konkursu Agnieszka Piękoś 

(agnieszka.piekos@interia.pl)  

http://www.mechanikdebica.edu.pl/
mailto:agnieszka.piekos@interia.pl


 

Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów klas ósmych oraz gimnazjum 

FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY 

Nazwa szkoły  
 
 
 
 
 

Adres  
 
 
 
 

Kontakt do szkoły 
(tel./e-mail) 

 
 
 
 

Osoba, z którą można się 
kontaktować ws. konkursu 
(tel./e-mail) 
 

 

Opiekun (w dniu konkursu) 
 

 
 
 
 

Uczniowie zgłoszeni do 
konkursu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dane kontaktowe organizatora konkursu: 

adres e-mail: zsz1debica@op.pl                           fax  14  696 92 85                                    tel. 14 696 92 80 

 

mailto:zsz1debica@op.pl

