REGULAMIN
II MIĘDZYSZKOLNEGO DYKTANDA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

English DictationTest
I.

ORGANIZATOR

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 Szkoła Podstawowa nr 1 w Białej Podlaskiej przy współpracy z
Kołem Naukowym Anglistów Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej.

II.

CELE

Poszerzanie zasobu słownictwa z języka angielskiego.
Podnoszenie poziomu umiejętności językowych.
Rozwijanie motywacji do nauki języka angielskiego.
Szerzenie zainteresowania nauką języka obcego wśród uczniów szkół podstawowych.
III. TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ
Do 9 marca 2018 r.
Zgłoszenia, zawierające imię i nazwisko ucznia oraz nauczyciela przygotowującego prosimy kierować do
sekretariatu SP nr 1 osobiście, telefonicznie (tel. 83 343-80-14) lub mailowo na adres:
szkola.nr1@poczta.fm (w tytule prosimy wpisać: Dyktando z j. angielskiego).

IV. TERMIN KONKURSU
14 marca 2018 r. godzina 1200.

V.

ZASADY OGÓLNE

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VII bialskich szkół podstawowych.
2. Szkołę reprezentować może nie więcej niż trzech uczniów.
3. Konkurs polega na napisaniu dyktanda w języku angielskim. Zwycięzcą zostaje ten uczestnik, który zrobi
najmniej błędów. Błędy interpunkcyjne nie będą uwzględniane w punktacji. Tekst będzie czytany trzy razy:
– pierwszy raz – w „normalnym tempie”, w celu zapoznania się z tekstem,
– drugi – powoli, w tempie umożliwiającym uczestnikom zapisanie tekstu,
– trzeci – tak samo jak pierwszy, w celu dokonania ewentualnych poprawek.
Podczas dyktanda sprawdzane będą umiejętności językowe uczniów, dotyczące zapisu tekstu ze słuchu.
Tekst przygotowany przez Koło Naukowe Anglistów PSW zawierać będzie słownictwo dotyczące
ZDROWIA oraz zwroty i struktury gramatyczne ujęte w podstawie programowej klas V-VII szkoły
podstawowej. Materiały, służące dobremu przygotowaniu się do konkursu, zawierające przykładowe
słownictwo będą dostępne na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 1 (http://www.sp1bp.pl/) w
zakładce dla ucznia.
4. Czas trwania konkursu - 30 min.
5. Wyniki konkursu dostępne będą na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 1 (http://www.sp1bp.pl/)
19 marca 2018 r.

6. Uczniowie, którzy popełnią najmniejszą ilość błędów zajmą odpowiednio I, II, III miejsce, otrzymają
dyplom laureata i nagrodę rzeczową.
Szczegółowych informacji udzielają: p. Małgorzata Adamiuk, p. Anna Zdunek tel. (83) 343-80-14.

