
 

 

 

 

 

REGULAMIN  KONKURSU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO  

WHY WOMEN ARE IMPORTANT TO MEN ? 

vs  

WHY MEN ARE IMPORTANT TO WOMEN ? 

 

 

I. WSTĘP 

1.Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I – IV Zespołu Szkół w Rudniku nad Sanem. 

2. Za przygotowanie, organizację i przebieg konkursu odpowiedzialna jest mgr Monika Reichert. 

 

II. CELE KONKURSU 

1.Podnoszenie umiejętności językowych, a w szczególności poziomu kompetencji w zakresie 

    pisania w języku angielskim. 

2.Powtórzenie i poszerzenie słownictwa. 

3.Rozwijanie zainteresowania językiem angielskim. 

4.Wspieranie rozwijania kompetencji językowych uczniów. 

5.Motywowanie uczniów do podejmowania wysiłku i tworzenia własnej wypowiedzi pisemnej.  

6. Kształcenie umiejętności wyrażania własnej opinii. 

 

III. ORGANIZACJA I PRZEBIEG KONKURSU 

1.Konkurs składa się z 2 etapów szkolnych (pisemnego i ustnego). 

2.Harmonogram konkursu:  

a. zgłoszenia uczniów przyjmowane są do  1 marca 2019 r.  



b. pisemne prace należy składać do 14 marca 2019 r. u p. Moniki Reichert  

                 lub w sekretariacie szkoły (I etap konkursu). 

c. II etap konkursu – etap ustny, odbędzie się 19 marca 2019 r. punktualnie o godzinie 

               10.00 w sali nr 2.  

d. 20 marca 2019 r. odbędzie się podsumowanie konkursu i określenie zwycięzców. 

e. Nagrody zostaną rozdane na zakończenie roku szkolnego. Przydzielone zostaną 

                również punkty w ramach konkursu Wenusjanki i Marsjanie zgodnie z jego 

                regulaminem (1-3 pkt). 

 

3.Zasady ogólne 

 

a. Konkurs sprawdza znajomość słownictwa angielskiego i umiejętność tworzenia wypowiedzi 

pisemnej. 

b. Temat pracy pisemnej dla MĘŻCZYZN brzmi: 

WHY WOMEN ARE IMPORTANT TO MEN ? 
c. Temat pracy pisemnej dla KOBIET brzmi: 

WHY MEN ARE IMPORTANT TO WOMEN ? 

 
d. KRYTERIA SUKCESU DO WYPOWIEDZI PISEMNEJ (I ETAP): 

 

 wypowiedź będzie zawierać od 150-250 słów; 

 korzystam ze słownictwa poznanego na lekcjach lub nowego sprawdzonego  

w słowniku języka angielskiego; 

 tworzę wypowiedź zgodnie z jej tematem; 

 wyrażam swoją opinię na dany temat; 

 zachowuję formę wypowiedzi pisemnej (wstęp, rozwinięcie, zakończenie) 

 wykorzystuję odpowiednie czasy, wyrażenia, czasowniki itp. w sposób poprawny, 

zgodny z zasadami gramatyki angielskiej; 

 praca będzie przejrzysta, starannie odręcznie napisana; 

 praca nie będzie plagiatem, będzie własną wypowiedzią; 

 praca będzie oddana w terminie (do 14 marca 2019 r. do p. Moniki Reichert  

lub w sekretariacie szkoły). 

 

e. KRYTERIA SUKCESU DO WYPOWIEDZI USTNEJ (II ETAP): 

 wypowiedź będzie trwała 6 min. 

 przedstawiam temat, który omówiłem/łam w pracy pisemnej; 

 wykorzystuję bogate słownictwo, używam różnych środków językowych,  buduję 

poprawne zdania pod względem gramatycznym i stylistycznym; 

 wypowiadam się płynnie; 

 wyrażam swoją opinię na dany temat w sposób przemyślany; 

 zwracam uwagę na wymowę; 

 nie korzystam z żadnych pomocy; 

 



IV. OCENA PRAC I WYPOWIEDZI USTNEJ.  NAGRODY 

 

1.Kryteria oceny: 

a) wypowiedź pisemna (0-10 pkt) 

b) wypowiedź ustna (0-10 pkt) 

 

Ostateczny wynik będzie łączną punktów z części pisemnej i ustnej. Są trzy główne miejsca I, II, III. 

Możliwe jest przydzielenie wyróżnienia. 

 

Ponadto w konkursie można otrzymać punkty od 1-3 w ramach projektu Wenusjanki i Marsjanie. 

 

 

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1.Do konkursu mogą przystąpić wszyscy uczniowie.  

   W przypadku dużej liczby chętnych etap ustny będzie dotyczył 10 najlepszych prac uczniów  

    lub odbędzie się dodatkowy etap pisemny. Ewentualne uregulowania w tym zakresie zostaną podane 

    przez organizatora.  

 

2. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z przyjęciem w pełni postanowień niniejszego 

     regulaminu. 

 
 

    Wenusjanki i Marsjanie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W KONKURSIE! 

                    Organizator: mgr Monika Reichert 


