
  

   
 

                                                V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi  

                                                im. Adama Asnyka w Szczecinie 

                                                71-503 Szczecin, ul. Ofiar Oświęcimia 14 

  

  

                                    Dyrektorzy Szkół Gimnazjalnych 

                         województwa zachodniopomorskiego 

  

Anglofil 

 Konkurs Języka Angielskiego z Elementami Realioznawstwa 

  

Szanowni Państwo, 

 V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka w Szczecinie mają 

zaszczyt zaprosić uczniów Państwa Szkół do udziału w pierwszym Konkursie Języka Angielskiego oraz 

Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych dla szkół gimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego 

„Anglofil”. 

Rola języka angielskiego w dzisiejszym świecie jest wprost nie do przecenienia. Język angielski 

stał się podstawowym narzędziem pracy w dobie globalizacji, a co za tym idzie w procesie przybliżania 

bogactwa kulturowego innych państw. 

Przypisując sobie ważną rolę krzewienia otwartości na poznawanie nowych kultur oraz 

poszanowanie ich postanowiliśmy zorganizować  konkurs języka angielskiego z elementami  

realioznawstwa dla uczniów szkół gimnazjalnych. 

  

Serdecznie zapraszamy do udziału. 

  

Dyrekcja oraz grono pedagogiczne V Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie. 

  

 

Cele Konkursu 



1. Promowanie wśród uczniów znajomości języka angielskiego oraz chęci pogłębiania wiedzy 

związanej z krajami angielskiego obszaru językowego. 

2. Doskonalenie umiejętności pozwalających podejmować samodzielnie pracę z wykorzystaniem 

różnorodnych źródeł i nośników informacji. 

3. Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia się w rywalizacji z innymi uczniami. 

  

Zakresy wiedzy i umiejętności  

1. Od uczestników Konkursu wymagana jest wiedza z zakresu treści zawartych w podstawie 

programowej dla uczniów szkół gimnazjalnych z języka angielskiego. 

2. Podstawowe informacje związane z krajami angielskiego obszaru językowego.  

Umiejętność sprawnego posługiwania się językiem mówionym w celu zaprezentowania 

wypowiedzi na wylosowany temat. 

 

  

 

Regulamin konkursu Anglofil dla uczniów szkół gimnazjalnych 

 

1. Konkurs organizowany jest przez V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. 

Adama Asnyka w Szczecinie        

2. Do konkursu zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych.  

3. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

4. Zasady przystąpienia do konkursu: 

Dyrektor szkoły wyznacza koordynatora szkolnego do przeprowadzenia Konkursu 

Anglofil. Szkolny koordynator zgłasza szkołę do uczestnictwa w konkursie do dnia 27.01.2017 

r. (piątek).   

W tym celu wypełnia formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) i przesyła na adres Organizatora:   

V Liceum Ogólnokształcące 

z Oddziałami Dwujęzycznymi   

ul. Ofiar Oświęcimia 14 

71-503 Szczecin 

 

lub wysyła zgłoszenie faksem: 914232802 

5. Po zgłoszeniu szkoły, do dnia 03.02.2017 r. (piątek) na adres szkoły zostaną wysłane 

szczegółowe informacje o zagadnieniach i zakresie wiedzy oraz o dostępnej literaturze 

służące przygotowaniu się do konkursu.   

6. Do dnia 08.02.2017r. (środa) na adres szkoły zostaną wysłane materiały do przeprowadzenia  

konkursu tj. testy z języka angielskiego oraz realioznawstwa, instrukcja do przeprowadzenia 

konkursu oraz wzór protokołu szkolnego etapu. 

 

  



 

  

 

Etap pierwszy – szkolny odbędzie się 01.03.2017 r. (środa) o godz. 9:00                     

 

w macierzystych szkołach zgłoszonych uprzednio do konkursu. Etap szkolny składa się     z 

testu  z zadaniami otwartymi i zamkniętymi– 60 min. Po zakończeniu konkursu koordynator 

szkolny w dniu konkursu odsyła wypełnione arkusze testowe z protokołem przeprowadzenia 

konkursu na adres Organizatora: 

 

  

 

V Liceum Ogólnokształcące 

 

z Oddziałami Dwujęzycznymi 

 

ul. Ofiar Oświęcimia 14 

 

71-503 Szczecin 

 

  

 

Do dnia 20.03.2017 r. (poniedziałek) dyrektor szkoły i koordynator szkolny zostaną 

poinformowani o wynikach  pierwszego etapu oraz liście uczestników zakwalifikowanych do 

drugiego międzyszkolnego etapu Konkursu. 

 

  

 

Etap drugi - międzyszkolny odbędzie się 08.04.2017 r. (sobota) w V LO w Szczecinie.   

Etap drugi składa się z dwóch części:  

 

Część 1: test, początek godz. 9:00. 

Do części ustnej drugiego etapu przechodzą uczestnicy z najwyższą liczbą punktów z części  

pierwszej etapu drugiego. 

Część 2: część  ustna, początek godzina 11.00 - odpowiedź ustna w formie  konwersacji  na 

wylosowane pytania – zagadnienia. 

 

  

1. Uczestnicy części ustnej uzyskują tytuł Finalisty. 

2. Tytuł Laureata uzyskuje trzech Finalistów ocenionych najwyżej przez komisję. 

Wszelkich informacji udziela szkolny koordynator konkursu mgr Magdalena Olech 

 

molech@tlen.pl 
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Pieczątka szkoły  

 

  

 

  

 

  

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU ANGLOFIL 
Uwaga – proszę wypełnić kartę drukowanymi literami 
  

  

Szkoła  

  

....................................................................................................................................................... 

Kontakt 

 / e-mail szkoły , faks  telefon /    

  

....................................................................................................................................................... 

  

....................................................................................................................................................... 

  

  

  

  

  

............................ 

Podpis dyrektora 
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