
Regulamin 

Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego 

„English is Easy” 2021/2022 

 

Organizator 

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

 

Cele konkursu 

- rozwijanie wśród uczniów zainteresowania językiem angielskim i kulturą krajów 

anglosaskich, 

- motywowanie do doskonalenia sprawności językowych, 

- stworzenie możliwości szlachetnego współzawodnictwa, 

- promowanie osiągnięć uczniów, ich nauczycieli i szkół. 

 

Warunki uczestnictwa 

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas siódmych i ósmych wszystkich szkół 

podstawowych regionu Kujaw Zachodnich. 

 

Terminarz i organizacja konkursu 

Konkurs składać się będzie z dwóch etapów. Przebieg konkursu: 

1. Szkoły zgłaszają chęć uczestnictwa do 04 marca 2022 r. na adres e-mail: 

szkola@kasprowicz.az.pl lub faksem pod numer (52) 357 22 07. Przy zgłoszeniu 

prosimy podać nazwisko nauczyciela koordynującego przebieg etapu szkolnego. Nie 

ma potrzeby podawania liczby Uczestników, ani ich szczegółowych danych na tym 

etapie konkursu.  

2. W dniu 08 marca 2022 r. zainteresowane szkoły otrzymają mailem test konkursowy i 

szczegółowe instrukcje. Test składał się będzie z zadań sprawdzających znajomość 

struktur gramatyczno-leksykalnych oraz wiedzy na temat krajów angielskiego obszaru 

językowego. 

3. Etap szkolny należy przeprowadzić w macierzystych szkołach Uczestników w dniach 

09-10. marca 2022 r.  

4. W dniu 11 marca 2022 r. szkoły otrzymają mailem klucz odpowiedzi. 

5. Poprawione zgodnie z kluczem prace Uczestników, którzy uzyskali w etapie szkolnym 

minimum 20 punktów należy przesłać do Organizatora do dnia 18 marca 2022 r. 

mailto:szkola@kasprowicz.az.pl


6. W dniu 22 marca 2022 r. Organizator ogłosi na stronie I L.O. oraz prześle do 

zainteresowanych szkół listę Uczestników dopuszczonych do etapu finałowego.  

7. Finał konkursu odbędzie się 29 marca 2022 r. o godzinie 10.00 w gmachu I L.O. im. 

Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, ul. 3 Maja 11/13. Test finałowy składać się będzie z 

części leksykalno-gramatycznej, zadań na rozumienie tekstu czytanego oraz z części 

kulturoznawczej.   

8. Komisja konkursowa oceni prace oraz wyłoni finalistów i laureatów konkursu. 

9. Rozdanie nagród nastąpi podczas uroczystej gali w auli I L.O. im. Jana Kasprowicza w 

Inowrocławiu w dniu 17 maja 2022 r. 

 

Zakres programowy konkursu 

Konkurs obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego z języka angielskiego  dla szkół podstawowych, poszerzone o kilka 

zagadnień wykraczających poza w/w zakres. Szczegółowy zakres wymagań znajduje się na 

stronie www.kasprowicz.az.pl w zakładce „Konkursy”. 

 

Komisja konkursowa 

Członkami komisji są następujący nauczyciele języka angielskiego I L.O. w Inowrocławiu: 

mgr Tomasz Dudek, mgr Mirosława Huseva, mgr Agnieszka Komorowska-Owczarzak 

 

Nagrody 

Laureatom konkursu „English is Easy” przysługują dodatkowe punkty w rekrutacji do szkół 

średnich w województwie kujawsko-pomorskim, zgodnie z zarządzeniem Kujawsko-

Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz Dyrektora I L.O. w sprawie przeprowadzania 

postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/2023 do publicznych szkół 

ponadpodstawowych w województwie kujawsko-pomorskim. Organizatorzy przewidują 

również nagrody rzeczowe dla laureatów i finalistów konkursu. 

 

Postanowienia końcowe 

- Postępowanie konkursowe przeprowadza się w wydzielonych salach z uwzględnieniem 

zasady samodzielności. 

- W czasie konkursu w sali mogą przebywać wyłącznie uczestnicy, członkowie komisji oraz 

osoby wyznaczone do prawidłowego przebiegu zawodów. 

- Komisja przechowuje prace uczniów do zakończenia roku szkolnego. 

- Szkoła umożliwia wgląd w prace pisemne uczniów. 

http://www.kasprowicz.az.pl/


- Zadania oceniane są kryterialnie i w związku z tym nie przewiduje się odwołań od decyzji 

komisji konkursowej. 

- Sprawy nieujęte niniejszym regulaminem rozstrzygają członkowie komisji konkursowej. 

- Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do 

zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z 

aktualnymi przepisami prawa. 

- Uczestnik konkursu musi posiadać ważną legitymację szkolną. 

- Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia lub odwołania konkursu w związku z 

bezpieczeństwem epidemicznym bądź innymi przyczynami organizacyjnymi. 


