
Regulamin Konkursu Językowego z j. angielskiego 

dla siódmo i ósmoklasistów 

ORGANIZATOR: 

IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. dr Jadwigi 

Młodowskiej w Chełmie 

TERMIN I MIEJSCE KONKURSU: 

Termin: 10.03.2023r. 

Miejsce: IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi   

im. dr Jadwigi Młodowskiej w Chełmie, ul. Św. Mikołaja 4 

 

ZAŁOŻENIA: 

 popularyzacja języka angielskiego wśród uczniów 

 ćwiczenie sprawności wymaganych na egzaminie ósmoklasisty 

 rozwijanie zainteresowań uczniów w kierunku języków obcych 

 zwrócenie uwagi na rolę poprawności językowej 

 umożliwienie uczniom wykazania się wiedzą szkolną i pozaszkolną 

 tworzenie uczniom możliwości współzawodnictwa i rywalizacji w 

rozwijaniu swoich uzdolnień. 

 podniesienie poziomu wiedzy językowej 

 motywowanie uczniów do samodzielnej pracy nad językiem 

 rozwiązywanie zadań i ćwiczeń o treściach zbliżonych do wymaganej w 

arkuszu egzaminacyjnym. 

 



PRZEBIEG KONKURSU: 

Uczniowie rozwiązują test, który składa się z zadań sprawdzających różne 

sprawności językowe uczniów: czytanie ze zrozumieniem, środki 

językowe. W ich obrębie będą sprawdzane umiejętności wymagane na 

egzaminie  ósmoklasisty. 

Uczniowie wykonują zadania, których treść jest zbliżona do wymaganej 

w arkuszu egzaminacyjnym. 

Na rozwiązanie testu przewidziane jest 60 minut. 

 

REGULAMIN  KONKURSU: 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół  klas siódmych i ósmych 

szkół podstawowych w Chełmie i powiatu chełmskiego chcącej 

sprawdzić swoje umiejętności językowe przed egzaminem 

gimnazjalnym lub ósmoklasisty z języka angielskiego. 

2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wypełnienie i złożenie 

zgłoszenia do dnia 07 marca 2023r. Zgłoszenie prosimy wysłać 

mailem na adres biernat-osowska.malgorzata@4lochelm.pl. 

3. Konkurs odbędzie się dnia10.03.2023r. w IV LO w Chełmie o godz. 

10.00. 

4. Jedna szkoła może zgłosić maksymalnie 10 uczniów. 

5. Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt.  

6. O zwycięstwie decyduje jak największa ilość zdobytych punktów. 

7. Do dnia  24 marca 2023r. na stronie szkoły http://4lochelm.pl/   

zostanie zamieszczona lista zwycięzców. 



8. Każdy z uczestników oraz opiekunów otrzyma dyplom 

potwierdzający udział w konkursie. 

9. O sposobie i formie wręczenia nagród i dyplomów dla zwycięzców 

uczniowie i opiekunowie zostaną poinformowani w stosownym 

czasie. 

10. Nagrody nie będą wysyłane w przypadku nieobecności uczestnika 

podczas ich rozdania. 

11. Szczegółowe informacje będą udzielane przez organizatora 

(Małgorzatę Biernat-Osowską) pod numerem telefonu szkoły 82 

565 38 89   lub mailowo. 

Organizator 

 

 


