
Regulamin Szkolnego Konkursu Języka Angielskiego „WORD GAMES”
w I LO im. T. Kościuszki w Mysłowicach

§1.  Organizatorem Szkolnego  Konkursu  Języka  Angielskiego  jest  I  Liceum
Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Mysłowicach

§2. Cele Konkursu:

1. Promowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za proces samodzielnego uczenia
się i rozwijania umiejętności  językowych. 
2. Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego. 
3.Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności językowych we
współzawodnictwie z uczniami z innych szkół.
4. Kształcenie umiejętności społecznych i interpersonalnych poprzez współdziałanie w 
zespole.
5. Rozwijanie uzdolnień uczniów. 
6. Podniesienie samooceny uczniów. 

§3. Zasady uczestnictwa w Konkursie:

1. Konkurs ma zasięg regionalny i jest skierowany do szkół z Mysłowic i miast ościennych. 
2. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych. 
3.  Uczestnictwo  w  Konkursie  należy  zgłosić  mailowo  na  adres:  wordgames1lo@wp.pl
najpóźniej  do  20  kwietnia  2020  r.  W  zgłoszeniu  należy  podać  nazwę  szkoły,  nazwiska
uczniów i opiekuna zespołu.
4. Szkoła może zgłosić maksymalnie 2 zespoły.
5.  Informacje  o  Konkursie  będą  na bieżąco  zamieszczane  na stronie  internetowej  szkoły:
www.kosciuszko.pl.

§4. Termin Konkursu:

1. Konkurs odbędzie się 27 kwietnia 2020 r. w I LO im. T. Kościuszki w Mysłowicach i
rozpocznie się o godz. 9.00.

§ 5. Zasady Konkursu:
1.  Konkurs  będzie  obejmował  słownictwo  z  tematów:  człowiek,  edukacja,  żywienie,
podróżowanie i turystyka oraz zdrowie na poziomie średniozaawansowanym (szczegóły w
załączniku nr 1).
2. W konkursie biorą udział zespoły dwuosobowe. 
3. Konkurs będzie składał się z dwóch etapów.
4. Pierwszy etap będzie testem pisemnym i będzie trwał maksymalnie 45 minut.
5. Do drugiego etapu przechodzi 6 zespołów z największą liczbą punktów z testu. 
6. Drugi etap będzie polegał na bezpośredniej rywalizacji w Auli Szkoły. Uczestnicy będą
rozwiązywać zadania typu:  rozsypanki, kalambury, krzyżówki, itp.   
7. Zwycięzcą konkursu zostanie zespół z największą ilością punktów uzyskaną w II etapie.
8. W razie remisu zostanie rozegrana dogrywka.



9. Rywalizację będzie oceniać Komisja Konkursowa, w skład której wchodzą Organizatorki
Konkursu.
10. Nagrodzone zostaną  miejsca I, II i III. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy.
11. Wyniki zostaną ogłoszone w Auli Szkoły i będą ostateczne.
12. Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej Szkoły.

§ 6. Postanowienia końcowe: 

1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej szkoły.
2.  Przystępując  do  Konkursu  uczestnik  potwierdza,  iż  akceptuje  niniejszy  Regulamin  i
opisane w nim warunki uczestnictwa. 
3.  Uczestnik  Konkursu poprzez  udział  w Konkursie  wyraża  zgodę na  przetwarzanie  jego
danych  osobowych  w  celu  związanym  z  realizacją  Konkursu  i  sposobem  ogłaszania
wyników. 
4.  W  kwestiach  spornych  oraz  innych  nieuregulowanych  w  niniejszym  Regulaminie
decydujący głos ma Komisja Konkursowa.
5.  Organizator  Konkursu  ma  prawo  do  modyfikacji  Regulaminu.  W  takim  przypadku
wszelkie zmiany zostają podane do wiadomości uczestników Konkursu poprzez umieszczenie
ich na stronie internetowej Szkoły.  



ZAŁĄCZNIK NR 1

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE DO KONKURSU

TEST I ZADANIA BĘDĄ SPRAWDZAĆ ZNAJOMOŚĆ SŁOWNICTWA Z
NASTĘPUJĄCYCH TEMATÓW (zgodnie z podstawą programową dla II etapu

edukacyjnego  II.1.):

1. Człowiek (np. dane personalne, okresy życia, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, rzeczy
osobiste, uczucia i emocje, umiejętności i zainteresowania);
2.  Edukacja  (np.  szkoła  i  jej  pomieszczenia,  przedmioty  nauczania,  uczenie  się,  przybory
szkolne, oceny szkolne, życie szkoły, zajęcia pozalekcyjne);
3. Żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowywanie, nawyki żywieniowe,
lokale gastronomiczne);
4. Podróżowanie i turystyka (np. środki transportu i korzystanie z nich, orientacja w terenie,
baza noclegowa, wycieczki, zwiedzanie);
5. Zdrowie (np. tryb życia, samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie);
6. Idiomy związane z kolorami i częściami ciała.
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