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Konkurs z języka angielskiego
English Challenge Junior
1. Organizatorzy:
Konkurs English Challenge Junior organizowany jest przez ZSO nr 2 im. F. D. Kniaźnina
w Puławach oraz Powiatowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w
Puławach.
2. Adresaci:
Zapraszamy do udziału w konkursie uczniów klas 7 szkół podstawowych oraz uczniów
klas gimnazjalnych z powiatu puławskiego, którzy interesują się językiem angielskim oraz
kulturą krajów anglojęzycznych
3. Cele konkursu:
Chcemy propagować wśród młodzieży język angielski i kulturę krajów anglojęzycznych,
a także dać uczniom możliwość sprawdzenia swoich umiejętności językowych oraz
zaprezentowania posiadanej wiedzy dotyczącej krajów anglojęzycznych.
4. Zgłoszenia do konkursu:
Konkurs ma charakter zespołowy – jedną szkołę mogą reprezentować maksymalnie 2
zespoły składające się z trzech uczniów każdy.
Uczestnikiem konkursu jest zespół złożony z trzech przedstawicieli szkoły, który zgłosi
swój udział w konkursie przesyłając na adres mailowy konkurs@zsonr2.pl pracę pisemną
na jeden z tematów podanych poniżej, a także nazwę i adres szkoły, imiona i nazwiska
członków zespołu oraz nauczyciela – opiekuna. W tytule proszę wpisać English Challenge
Junior
Zgłoszenia telefoniczne nie będą brane pod uwagę

5. Organizacja i terminy:.
 Konkurs składa się z 3 etapów:
 Etap I – zespoły zgłoszone do konkursu przygotowują pracę pisemną na jeden
z tematów (do wyboru). Limit słów na pracę to 50 – 100 słów. Prace wraz
z danymi uczestników należy przesłać do dnia 10 marca 2018 r.
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Spośród nadesłanych prac wyłonionych zostanie max. 10 zespołów, które
zostaną zakwalifikowane do etapu II.
Lista zakwalifikowanych zespołów zostanie ogłoszona 13 marca 2018r. na
stronach internetowych: www.zsonr2.pl i www.pcdzn.edu.pl

Tematy prac do etapu I
I. Which US president deserves the respect? Why?
II.
‘Fish & chips’ – is there anything else? – eating habits in Great Britain
III.
My dream house.
IV. English is everywhere – do you agree?






Etap II, który odbędzie się 21 marca 2018 r., ma charakter pisemnego testu z
zakresu znajomości słownictwa i gramatyki języka angielskiego. Zespoły mają 45
minut na rozwiązanie zadań wielokrotnego wyboru. Prace zostaną sprawdzone
bezpośrednio po zakończeniu etapu II. Do finałowego etapu przechodzi max. 5
najlepszych zespołów. W przerwie między II a III etapem uczestnicy konkursu
wezmą udział w zajęciach odbywających się w szkole.
Etap III – odbędzie się bezpośrednio po sprawdzeniu testu pisemnego i ma
charakter quizu multimedialnego sprawdzającego znajomość kultury krajów
anglojęzycznych. Wyniki rundy finałowej decydują o zwycięstwie.
Bezpośrednio po zakończeniu konkursu nastąpi wręczenie nagród i dyplomów.

Przystąpienie do konkursu oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu.
Wszystkie osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na wykorzystanie swoich danych
osobowych oraz wizerunku w lokalnych mediach oraz na stronach internetowych
organizatorów
Informacji na temat konkursu udzielają:
Anna Hentel

tel: 535 090 703

Anna Nowosadzka

tel: 722 222 269

