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Uprawnienia laureatów:  

1. Zwolnienie z części egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego, co jest 

równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku z tej części egzaminu. 

2. Uzyskanie końcowej oceny celującej z języka angielskiego. 

3. Przyjęcie do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów zawartych 

w statucie danej szkoły. 

Uprawnienia finalistów:  

1. Otrzymanie określonej liczby punktów przy rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej, 

zgodnie z właściwym zarządzeniem MKO w sprawie przyjmowania uczniów i 

słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół policealnych. 

 

Program merytoryczny Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjum w roku 

szkolnym 2011/2012 

 

Temat konkursu: ‘View of British history, geography and culture’ 
 

Cele konkursu:  

• Rozwijanie i doskonalenie różnych umiejętności językowych.  

• Zachęcanie uczniów do zdobywania wiedzy wykraczającej poza treści podstawy 

programowej.  

• Pogłębianie i poszarzanie zainteresowań uczniów wszelkimi zagadnieniami 

dotyczącymi języka angielskiego oraz geografią, kulturą, polityką i historią krajów 

anglojęzycznych.  

• Motywowanie uczestników konkursu do samodzielnej pracy nad rozwijaniem ich 

kompetencji językowych.  

• Wyłanianie talentów.  

• Promowanie osiągnięć uczniów.  

 

• Zaangażowanie uczniów w proces zdobywania informacji.  

 

 

Zakres wiedzy i umiejętności obowiązujący uczestników konkursu:  

1. Etap szkolny (5.10.2011, środa, godz. 12.00): poziom III.1 podstawy programowej z 

języka angielskiego dla III etapu edukacyjnego, określony w rozporządzeniu Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.  

 

Odpowiada on poziomowi B1 - według klasyfikacji CEFR ( Common European Framework 

of Reference for Languages: learning, teaching, assessment- Europejski System Opisu 

Kształcenia Językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie)  

 

2. Etap rejonowy: poziom B2 według klasyfikacji CEFR. Odpowiada on poziomowi FCE – 

First Certificate of English.  
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3. Etap wojewódzki: poziom C1 według klasyfikacji CEFR. Odpowiada on poziomowi 

CAE- Certificate in Advanced English  

 

Uczestnicy zobowiązani są także do wykazania się wiedzą na temat kultury, historii i 

geografii Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej określoną przez 

organizatora konkursu w wykazie lektur i materiałów dodatkowych, o których mowa w ust. 3  

 

 

Wykaz lektur obowiązujących uczestników:  

Etap szkolny:  
1. Malcolm Mann, Steve Taylore - Knowles, Destination B1 Grammar & Vocabulary, 

Macmillan 2007  

2. Michael Vince, Paul Emmerson, Intermediate Language Practice English Grammar and 

Vocabulary, Macmillan 2003  

3. podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego, przeznaczone do kształcenia ogólnego 

uwzględniające podstawę programową określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.  

 

Ponadto: www.woodlands-junior.kent.sch.uk  

 

Etap rejonowy:  
1. Michael Vince, Paul Emmerson, First Certificate Language Practice English Grammar and 

Vocabulary, Macmillan 2003  

2. Roman Ociepa, United Kingdom at a Glance, Wydawnictwo Szkolne PWN 2009  

 

Ponadto:www.historyofengland.net  

 

Etap wojewódzki:  
1. B.J.Thomas, Advanced Vocabulary and Idiom, Longman 2005  

2. Michael Vince, Advanced Language Practice, Macmillan 2003  

3. Roman Ociepa, United Kingdom at a Glance, Wydawnictwo Szkolne PWN 2009  

 

Ponadto: www.britannia.com 
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