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Dot.: konkursu języka angielskiego.

Komunikat nr 3
Dziękujemy Państwu za zainteresowanie uczniów organizowanym przez I Liceum
Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu konkursem języka angielskiego „English is
Easy”.
Do etapu szkolnego zgłosiło się 18 szkół podstawowych i gimnazjów, z których
w konkursie udział wzięło około 350 uczniów. Za rozwiązanie całego testu można było uzyskać 70
punktów. Dla zachowania pełnego obiektywizmu, każde zadanie było oceniane w kategoriach: dobre lub
złe. Do półfinału zakwalifikowaliśmy 74 najlepszych uczniów z 12 szkół, którzy zdobyli minimum 42
punkty (60%).
Półfinał konkursu, odbędzie się 27 marca br. o godz. 10.00, w budynku naszego
liceum przy ul. 3 Maja 11/13 w Inowrocławiu. W etapie tym przeprowadzony będzie test sprawdzający
rozumienie tekstu czytanego, obejmie on także sprawdzenie gramatyki i słownictwa oraz elementów
wiedzy o kulturze krajów anglosaskich.
Finał konkursu odbędzie się również 27 marca br. o godz. 1300 i będzie składał się z dwóch części:
pisemnej (rozumienie tekstu słuchanego) oraz ustnej.
Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród finalistom odbędzie się w czasie drzwi
otwartych naszego liceum. Przy ubieganiu się o przyjęcie do I Liceum Ogólnokształcącego im. „Jana
Kasprowicza”, tytuł laureata zwalnia ze sprawdzianu kompetencji językowych kandydatów do licealnej
klasy dwujęzycznej i daje za tę część postępowania rekrutacyjnego maksymalną liczbę punktów. Tytuł
finalisty daje dodatkowe punkty w postępowaniu rekrutacyjnym, zgodnie z zarządzeniem kuratora.
Lista uczniów zakwalifikowanych do półfinału konkursu opublikowana jest w osobnym
dokumencie.
Proszę w naszym imieniu podziękować wszystkim uczestnikom za udział w etapie szkolnym
konkursu i pogratulować nauczycielom języka angielskiego dobrych wyników w nauczaniu tego
przedmiotu. Mamy nadzieję, że uczniowie z Państwa szkoły również w przyszłym roku wezmą udział
w konkursie „English is Easy”.
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