IX Multimedialny Konkurs
Języka Angielskiego
THE WORLD OF ENGLISH

Zaproszenie
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach serdecznie zaprasza
do udziału w IX Multimedialnym Konkursie Języka Angielskiego
THE WORLD OF ENGLISH,
który odbędzie się 31 maja 2022 roku o godzinie 10:00

Cele konkursu
 motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego,
 rozpowszechnianie kultury i tradycji Irlandii,
 kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem w języku angielskim,
 promowanie czytania lektur w języku angielskim,
 propagowanie wykorzystywania technologii komputerowej w nauce języków obcych.

Regulamin
Konkurs ma formę testu sprawdzającego wiadomości uczniów klas VII – VIII w zakresie wiedzy
geograficznej i kulturowej o Irlandii oraz znajomości wybranej lektury w języku angielskim.

Nauczyciele języka angielskiego z poszczególnych szkół typują do udziału w konkursie dwóch
uczniów (po jednym przedstawicielu z klas VII i VIII). Szkoły, które zgłoszą swój udział w
konkursie otrzymają zestaw dwóch lektur dla uczniów reprezentujących szkołę.
Konkurs ma formę testu jednokrotnego wyboru i składa się z 30 pytań. Uczniowie
rozwiązują test na komputerze (Czas trwania testu: 30 minut). Nad prawidłowym przebiegiem
konkursu czuwać będzie komisja w skład której mogą wejść opiekunowie z przybyłych szkół.

W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez uczniów, przewidziana jest
dogrywka. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna.
Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Pozostali
uczestnicy dostaną dyplomy za udział w konkursie.

Terminarz
Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych
(dla każdego ucznia osobno) dostępnych w załączniku i o przesłanie ich do dnia 10 maja 2022
r. z dopiskiem THE WORLD OF ENGLISH na adres mailowy:
 worldenglish.sp2@gmail.com
Organizatorami konkursu są nauczyciele języka angielskiego: Piotr Kloczkowski, Lidia
Jończak, Dorota Klasa, Fabian Chyła i Bartłomiej Kulwikowski.
Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres mailowy. Organizator
zobowiązuje się do dostarczenia zagadnień tematycznych na test wiedzy o Irlandii oraz lektur
w terminie do 12 maja 2022 r.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

