
REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU 

 JĘZYKA ANGIELSKIEGO „ENGLISH IS EASY” 

 

1. Organizatorem Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego „English is Easy” jest        

I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu. 

2. Celem Konkursu jest rozwijanie zainteresowania językiem angielskim i kulturą krajów 

angielskiego obszaru językowego oraz motywowanie uczniów do doskonalenia sprawności 

językowych. 

3. W Konkursie mogą uczestniczyć uczniowie siódmych i ósmych klas szkół podstawowych. 

4. Konkurs składa się z trzech etapów i obejmuje zakres programu nauczania języka 

angielskiego w szkołach podstawowych. 

5. Etapy konkursu: 

a) Etap szkolny – odbywa się w zainteresowanych szkołach podstawowych w dniu 3 marca 2020 r. 

o godz. 10.00. Test zawierał będzie zagadnienia leksykalno-gramatyczne z elementami kultury 

krajów angielskiego obszaru językowego. Szkolne komisje konkursowe przesyłają sprawdzone 

testy wraz z listą uczestników do Organizatora. 

b) Etap półfinałowy i finałowy Konkursu odbędą się dnia 24 marca 2020 r. o godzinie 9.00 w 

budynku I L.O. w Inowrocławiu przy ul. 3 Maja 11/13. 

• Półfinał składał się będzie z testu pisemnego sprawdzającego rozumienie tekstu słuchanego i 

czytanego oraz z części leksykalno-gramatycznej. 

• Do etapu finałowego zostanie zakwalifikowanych 10 uczestników z najwyższą punktacją 

uzyskaną w etapie półfinałowym. Finał polegał będzie na rozmowie z jury Konkursu na jeden z 

dwóch wylosowanych tematów. 

6. O zwycięstwie w Konkursie decyduje suma punktów uzyskanych przez Uczestnika     w 

etapie półfinałowym i finałowym. 

7. Do półfinału i finału Konkursu zostaną dopuszczeni uczniowie, którzy dostarczą razem  z 

testami etapu szkolnego pisemne zgody rodziców/opiekunów prawnych na przetwarzanie danych 

osobowych do celów Konkursu. Wzór zgody stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu.   

8. Przy ubieganiu się o przyjęcie do I L.O. 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. 

9. Uczestnik Konkursu musi posiadać ważną legitymację szkolną! 

10. Zgłoszenia szkół, z podaniem nazwiska szkolnego koordynatora Konkursu, należy przesłać 

w terminie do 21 lutego 2020 r. na adres mailowy: tdudek@poczta.onet.pl W odpowiedzi 

otrzymają Państwo potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz dalsze szczegółowe instrukcje. Bieżące 

komunikaty zamieszczane będą również na stronie www.kasprowicz.az.pl w zakładce „Konkursy”. 

11. Organizatorzy Konkursu: Małgorzata Knopińska-Dudek i Tomasz Dudek 
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