REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO
SUPER BOWL
1. Organizatorem konkursu jest Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w
Redzie we współpracy z Gimnazjum nr 1 im. Lecha Wałęsy w Redzie.
2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych.
3. Konkurs dla uczniów gimnazjum odbywa się na trzech poziomach: klasy pierwsze, klasy drugie i
klasy trzecie. Konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych odbywa się na jednym poziomie.
4. Uczestnicy akceptują, że Organizator jest uprawniony do opublikowania imion, nazwisk i innych
danych o laureatach konkursu w Internecie.
5. Konkurs składa się z trzech etapów.
6. Etap szkolny odbędzie się 27 lutego 2014 r.
7. Etap powiatowy odbędzie się 20 marca 2014 r. w Liceum Ogólnokształcącym przy Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Redzie, 84-240 Reda, ul. Łąkowa 36/38.
8. Zainteresowane szkoły zgłaszają swój udział w konkursie do 14 lutego 2014 r., wysyłając e-mail na
adres: marzena.borodziuk@gmail.com. Jest to również adres kontaktowy dla uczestników konkursu.
NIE PRZYJMUJEMY INNEJ FORMY ZGŁOSZENIA
9. Potwierdzenie zgłoszenia i wszelka dalsza korespondencja wysyłane będą na adres e-mail, z którego
zostanie wysłane zgłoszenie.
10. W szkołach przeprowadzających etap szkolny, należy powołać Szkolną Komisję Konkursową i
Przewodniczącego Szkolnej Komisji Konkursowej.
11. Protokół, test konkursowy etapu szkolnego i klucz wraz z instrukcją dla Przewodniczącego Szkolnej
Komisji Konkursowej zostanie wysłany pocztą elektroniczną do 26 lutego 2014 r.
12. Etap Szkolny należy rozpocząć 27 lutego o godzinie 10:00, a zakończyć o godzinie 10:45.
Czas trwania konkursu to 45 minut.
13. Do 7 marca 2014 r. należy przesłać Protokół konkursowy. Numer faxu: (058) 678 70 80.
PROTOKOŁY W FORMIE MAILOWEJ NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE. PRZESŁANIE
PROTOKOŁU FAXEM JEST JEDNOCZESNYM PRZYJĘCIEM SZKOŁY DO ETAPU
POWIATOWEGO. 10 marca 2014 r. do godziny 22:00 drogą mailową wysłane zostanie
potwierdzenie udziału.
14. Do etapu powiatowego (z każdego poziomu) przechodzą uczniowie, którzy w gimnazjum uzyskali 3
najlepsze wyniki i wynik równy trzeciemu, w szkole ponadgimnazjalnej uzyskali 4 najlepsze wyniki i
wynik równy czwartemu.
15. Prace konkursowe należy zachować w szkole do 27 marca włącznie. Organizator konkursu ma prawo
wglądu do prac z etapu szkolnego, w przypadku wyników wskazujących na brak samodzielnej pracy
uczestników konkursu, a w szczególnie rażących przypadkach do dyskwalifikacji szkoły.
16. Konkurs na etapie szkolnym jest konkursem pisemnym, sprawdzającym znajomość gramatyki i
frazeologii języka angielskiego.
17. Konkurs na etapie powiatowym składa się z dwóch części: pisemnej (sprawdza znajomość gramatyki
i frazeologii języka angielskiego oraz umiejętności językowe w zakresie odbioru tekstu czytanego) i
ustnej (rozmowa na podstawie ilustracji i rozmowa z odgrywaniem roli). Do części ustnej przechodzą
uczniowie, którzy uzyskali 6 najlepszych wyników oraz uczniowie, którzy uzyskali wynik równy
szóstemu.

18. Test konkursowy na etapie szkolnym i powiatowym jest testem jednokrotnego wyboru. Za każdą
poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje 1 pkt., za każdą błędną odpowiedź uczeń otrzymuje 0 pkt.
Przykładowy zestaw pisemny zostanie wysłany pocztą elektroniczną szkołom, które zgłoszą swój
udział w konkursie.
19. Ustna część konkursu jest oceniana na podstawie następujących kryteriów: sprawności
komunikacyjnej (przekazanie informacji - „uczeń wspomniał/rozwinął”); poprawności językowej;
zakresu struktur leksykalno-gramatycznych (bogactwo językowe); wymowy; płynności wypowiedzi.
Przykładowy zestaw do części ustnej wraz z tabelą oceniana zostaną wysłane pocztą elektroniczną
szkołom, które zgłoszą swój udział w konkursie.

