VIII EDYCJA POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO ALBION
REGULAMIN KLASA 7 SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół powiatu wołomińskiego.
Uczestnicy wpłacają wpisowe w wysokości 15 zł, które zostanie przeznaczone na cele organizacji konkursu
i nagrody.
Terminy i miejsce przeprowadzenia konkursu:
I. Etap – odbędzie się w szkołach w dn. 01.03.2018 (czwartek), rozpoczęcie między godz. 10.00 a 10.30
II. Półfinał – odbędzie się dla wszystkich zakwalifikowanych w GIMNAZJUM NR 2 W ZĄBKACH w dn.
23.03.2018 (piątek) o godz. 15.00
III. Finał – odbędzie się dla wszystkich zakwalifikowanych w MIEJSKIM GIMNAZJUM W ZIELONCE w dn.
26.04.2018(czwartek) godz. 16.00- 17.15
Uroczyste rozdanie nagród – 16 Maja 2018 (środa) godz. 13.00 Starostwo Powiatowe

Nauczyciele przesyłają listę uczestników konkursu i wpłaty razem ze sprawdzonymi pracami z I etapu do
dnia 14 marca 2018.
O wynikach poszczególnych etapów konkursu uczniowie zostaną poinformowani przez swoich nauczycieli I
etap – 16 Marca 2018, II etap – 11 kwietnia 2018, III etap w dniu finału.

I miejsce gimnazjum : Tablet
II miejsce gimnazjum: czytnik ebooków
III miejsce gimnazjum: czytnik ebooków
Pozostałych 7 finalistów otrzyma dyplom oraz bon do Empiku o wartości 50 zł
Trzech nauczycieli z powiatu, którzy przygotują na olimpiadę największą liczbę uczniów
bon do Empiku o wartości 100 zł

I etap konkursu gimnazjum – (poziom A2 – B1) to Use of English czyli część gramatyczna i słownictwo,
potrwa 45 minut
Do przygotowania polecamy książkę Vince, Intermediate Language Practice)

II etap – poziom B2 będzie składał się z części: słuchanie, pisanie, czytanie i potrwa 75 minut.
Do przygotowania polecamy książkę Vince, First Certificate Language Practice.
III etap konkursu – poziom B2-C1 to egzamin ustny, do przygotowania krótki speech
Polecamy książkę Vince, Advanced Language Practice
Do półfinału przechodzi 40 uczniów gimnazjum, którzy w I etapie uzyskają najlepsze wyniki.
Do finału kwalifikuje się 10 osób.
Wszystkie testy i prace wykorzystane w trakcie trwania konkursu są własnością organizatorów. Nie są
udostępniane do wglądu po ich napisaniu osobom biorącym udział w konkursie.

Pragniemy przypomnieć, że tytuł finalisty i laureata konkursu powiatowego daje uczniom możliwość
uzyskania dodatkowych punktów podczas rekrutacji do liceum.

ORGANIZATOR:
Marta Michnowska, English Language Workshop, Ząbki

PATRONAT / FUNDATORZY NAGRÓD:

Starostwo Powiatu Wołomińskiego

English Language Workshop

