REGULAMIN
KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS DRUGICH

CAT

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
TOWARZYSTWA SZKOLNEGO IM. M. REJA
W BIELSKU-BIAŁEJ

Konkurs ma na celu umożliwienie zdolnym językowo dzieciom sprawdzenie swoich
umiejętności z języka angielskiego. Podczas udziału w konkursie dzieci mają za zadanie
zrozumieć polecenie pytania w języku angielskim i wybrać jeden z czterech wariantów
odpowiedzi, również w języku angielskim. Taka forma konkursu ma ich wprowadzić w świat
Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego „FOX”, w którym będą mogły brać udział od
klasy trzeciej.
1. Warunkiem udziału w konkursie jest otrzymanie na pierwszy semestr klasy drugiej, co
najmniej, oceny bardzo dobrej oraz przyniesienie „Zgody rodzica na udział w konkursie”.
2. Konkurs jest bezpłatny.
3. Uczniowie zgłaszają swój udział u nauczyciela prowadzącego zajęcia języka
angielskiego.
4. Konkurs ma charakter jednorazowego testu, trwającego 35 minut ( dodatkowo 10 minut
przed testem, będą trwały sprawy organizacyjne). Konkurs, dla wszystkich chętnych
uczniów, odbędzie się w konkretnym terminie wyznaczonym przez szkołę (w maju
bieżącego roku szkolnego).
5. Uczniowie rozwiązują test samodzielnie, bez żadnych pomocy dydaktycznych
i słowników.
6. Każdy test składa się z 12 pytań w języku angielskim z czterema wariantami odpowiedzi,
gdzie tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa, np.:

0) Which animal can fly?
a) a kangaroo
b) an elephant

c) a bird
d) a snake

0) ( Jakie zwierzę potrafi latać?
a) kangur
c) ptak
b) słoń
d) wąż)

7. Za każdą poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje 5 punktów, za każdą błędną odpowiedź
odejmuje się 2 punkty (z 5 przewidzianych za to pytanie), w przypadku braku odpowiedzi
na dane pytanie przyznaje się 0 punktów.
8. „Na dobry początek” każdy uczeń otrzymuje 30 punktów. Maksymalnie każde dziecko
może otrzymać 90 punktów.
9. Poniższe wyniki będą nagrodzone dyplomami:
- w przypadku wszystkich prawidłowych odpowiedzi (uzyskania 90 punktów) uczeń
otrzymuje tytuł LAUREATA w konkursie „CAT”.
- w przypadku prawidłowej odpowiedzi na 10-11 pytań (a braku lub błędnych odpowiedziach
na dwa pytania) uczeń otrzymuje wynik BARDZO DOBRY w konkursie. Ilość uzyskanych
punktów zostanie zapisana na dyplomie.
- w przypadku prawidłowej odpowiedzi na 8-9 pytań (a braku lub błędnych odpowiedziach na
cztery pytania) uczeń otrzymuje wynik DOBRY w konkursie. Ilość uzyskanych punktów
zostanie zapisana na dyplomie.
10. Uczniowie swoje odpowiedzi zaznaczają na karcie odpowiedzi – poprzez zakolorowanie
odpowiedniej literki, np.: w przypadku poprawnej odpowiedzi „c” tak powinna wyglądać
prawidłowo wypełniona karta.
0)

a)

b)



d)

/5

11. Nauczyciele sprawdzają tylko karty odpowiedzi, testy z konkursu są zabierane przez
dzieci zaraz po konkursie.
12. Konkurs zostaje przeprowadzony po raz pierwszy w Szkole Podstawowej nr 2 Tow.
Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej w roku szkolnym 2015/2016. Począwszy od
kolejnego roku szkolnego testy z poprzednich lat będą umieszczane na stronie
internetowej szkoły w celach przygotowawczych dla kolejnych roczników.
mgr Katarzyna Ziobrowska

