REGULAMIN VI POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Przebieg konkursu reguluje poniższy regulamin.
1. Konkurs jest organizowany przez Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Pile pod
honorowym patronatem Starosty Pilskiego Pana Franciszka Tamasa.
2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu pilskiego.
3. Konkurs jest dwustopniowy:
I ETAP: eliminacje szkolne 11 marca 2016 r. o godz. 10:00 w szkołach macierzystych
II ETAP: eliminacje i finał powiatowy 23 marca 2016 r. o godz. 9:00 w Zespole Szkół
im. Stanisława Staszica w Pile
4. Listę trzech uczniów z najlepszymi wynikami pierwszego etapu należy przesłać na
adres mailowy konkursu vipowiatowykonkurs@wp.pl do 18 marca 2016 roku.
5. Cele konkursu:
 rozbudzenie wśród uczniów zainteresowania nauką języka angielskiego;
 doskonalenie kompetencji językowych uczniów;
 doskonalenie i wzbogacenie form pracy z uczniem uzdolnionym językowo.
7. II etap konkursu polega na rozwiązaniu czterdziestominutowego testu leksykalnogramatycznego na poziomie zaawansowanym (CAE), za który można otrzymać
maksymalnie 30 punktów. Pięciu uczestników, którzy otrzymają najwyższą ilość
punktów zakwalifikuje się do etapu ustnego, który sprawdza umiejętności
komunikacyjne. Uczniowie przedstawiają pięciominutową ustną prezentację z
wybranego przez siebie tematu z listy tematów załączonej do regulaminu, następnie
odpowiadają na pytania członków komisji dotyczących wybranej tematyki. Uczestnik
może uzyskać w tym etapie maksymalnie 30 punktów (10 pkt. prezentacja tematu, 10
pkt. dyskusja z komisją, 10 pkt. umiejętności językowe).
Zwycięzcą konkursu zostaje uczestnik, który łącznie z części pisemnej i ustnej
zdobędzie największą ilość punktów.
8. Upominki dla uczestników i nagrody dla zwycięzców zostaną wręczone bezpośrednio
po ogłoszeniu wyników.

WYKAZ ZAGADNIEŃ DO USTNEGO ETAPU KONKURSU
“My parents work abroad” – EU orphans and issues connected with it.
Fantasy books and films are definitely the most sought-after nowadays.
Polański, Szymborska, Radwańska, Dębski… Poles apart, but “packing a punch” in
the world!
4. Immigrants from the Arabic countries, are they a real threat to Europe and other
western countries? Do you think that due to the fact immigration laws need to be
revised?
5. Being nominated to Oscars by the Academy or getting an Oscar – does it determine a
great actor?
6. Working out at the gym, dieting and buying eco-products – are these things only part
of new fashion, attitude to life or necessity to be healthy and fit nowadays?
7. The British image abroad – Bond, Mr Bean, Prince Harry… Do we see the Brits as
conservative, reserved and the most boring people in the world? Or maybe the view
has changed?
8. Blogging and youtubing – ways to express yourself, a hobby or a great business?
What is the reason of setting blogs by so great amount of teenagers nowadays?
9. Seeking fame at any cost. Why do records like the largest man in the world, the
longest fingernails or the greatest number of pies eaten in an hour fascinate people so
much?
10. One way ticket to Mars. What is the future of space tourism? Would it be only
possible for the wealthiest or for ordinary people too?
11. Higher education vs vocational one – what are the perspectives and opportunities for
the future job? Which is more secure, prestigious or/and beneficial?
12. Men and women speak a different language of love. So how is it possible to find the
right other half for the rest of your life?
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