
REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU JEZYKA ANGIELSKIEGO „IMPROVE YOUR ENGLISH” 
 
Ideą konkursu Języka Angielskiego jest zachęcenie uczniów do poszerzania znajomości języka angielskiego i motywowanie do 
dalszego zgłębiania wiedzy o języku i kulturze krajów anglosaskich. 
 
1. Organizatorem konkursu jest III Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie. 
 
2. Dyrektor Liceum powierza organizacje konkursu mgr Edycie Nowak, mgr Halinie Wrońskiej oraz mgr Katarzynie Wańczyk. 
 
3. W/w nauczyciele III LO  odpowiadają za część merytoryczną i organizacyjną tj. 
- przygotowanie zadań konkursowych, 
-przygotowanie klucza odpowiedzi i punktacji do zadań, 
-poprawę testów II etapu, 
-powiadomienie szkół, przyjmowanie zgłoszeń, ,tworzenie list rankingowych, 
-zorganizowanie w budynku III LO II etapu konkursu, 
-prowadzenie dokumentacji konkursu (protokoły, certyfikaty, itd.). 
 
4. Organizatorzy tworzą komisję  konkursowa, która czuwa nad prawidłowym przebiegiem zawodów. W skład komisji 
konkursowej wchodzą nauczyciele zatrudnieni w III LO. 
 
5. Konkurs języka angielskiego przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych (rocznik 2003), którzy pragną 
sprawdzić swoje umiejętności z języka angielskiego. 
 
6. Zakres wymagań obejmuje poziomy intermediate i upper intermediate. 
 
7. Konkurs składa sie z dwóch etapów. Etap I odbywa sie w szkole macierzystej (tj. szkole uczestnika) natomiast etap II   odbywa 
sie w budynku III LO w Tarnowie . 
 
8. Nauczyciele szkół podstawowych / gimnazjalnych zgłaszają uczestników  w określonym terminie drogą mailową na adres szkoły 
lub telefonicznie i otrzymują na podany adres mailowy przygotowany przez organizatorów test etapu I, który przeprowadzają w 
ściśle określonym terminie. 
 
9. Nauczyciele poprawiają prace według otrzymanego klucza i przekazują prace konkursowe uczniów zakwalifikowanych do etapu 
II do sekretariatu III Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie osobiście lub drogą pocztową przestrzegając określonego terminu  
14 dni po  I etapie. 
 
10. Do etapu II zakwalifikowani zostają uczestnicy, którzy uzyskali minimum 70% maksymalnej liczby punktów. 
 
11. W czasie konkursu uczestnicy  są zobowiązani do samodzielnej pracy. 
 
12.  Punktacja zadań jest podana startującym na arkuszu testowym. 
 
13. I etap konkursu obejmuje ćwiczenia leksykalno-gramatyczne typu: test luk, tłumaczenie fragmentów zdań, test wyboru, 
słowotwórstwo, parafrazy, czytanie ze zrozumieniem. 
 
14. Etap II obejmuje słuchanie i czytanie  ze zrozumieniem oraz test wiedzy o Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. 
 
15. Tytuł Laureata konkursu „Improve Your English” uzyskuje 3 najlepszych uczestników konkursu. Tytuł Finalisty konkursu 
otrzymuje 7 kolejnych uczestników. 
 
16. Laureaci otrzymują dyplomy oraz nagrody książkowe i rzeczowe. Finaliści otrzymują dyplomy oraz upominki książkowe lub 
rzeczowe, natomiast pozostali uczestnicy otrzymują na własną prośbę dyplom uczestnictwa w etapie finałowym. 
 
17. O przypadkach wątpliwych nieujętych w regulaminie decyduje komisja konkursowa, której decyzje są ostateczne. 


