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VIII Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Bydgoszczy w Języku Angielskim

BYDGOSZCZ – MY HOME TOWN
pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Bydgoszczy
REGULAMIN KONKURSU
1. ORGANIZATOR
XV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy
2. CELE KONKURSU







propagowanie wiedzy na temat historii, geografii oraz kultury miasta Bydgoszczy,
umacnianie poczucia lokalnej tożsamości,
rozwijanie uzdolnień językowych uczniów,
zachęcanie do samodzielnego zdobywania wiedzy,
pobudzanie twórczego myślenia,
stworzenie nauczycielom języka angielskiego możliwości kontaktu i wymiany doświadczeń.

3. INFORMACJE OGÓLNE / PRZEBIEG KONKURSU
Konkurs:
* ma zasięg miejski i jest adresowany do uczniów klas VII szkoły podstawowej oraz klas II i III
gimnazjum;
* sprawdza znajomość faktów dotyczących historii, geografii oraz kultury miasta Bydgoszczy;
* składa się z dwóch etapów:
 28 lutego 2018 (środa) – etap szkolny


miejsce - macierzysta szkoła ucznia w godzinach 9.00 – 12.00;



forma - test (czas trwania 45 min.) obejmujący wyłącznie zagadnienia
zmieszczone

na

stronie

internetowej

www.visitbydgoszcz.pl

oraz

en.wikipedia.org/wiki/Bydgoszcz

 05 kwietnia (czwartek) - etap międzyszkolny


miejsce – XV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w
Bydgoszczy;



forma – ustna, 3-4 minutowa prezentacja na temat Bydgoszcz now and then
wspomagana prezentacją multimedialną; prezentacja ustna i multimedialna
przygotowywane są w języku angielskim;
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Ocenie podlega: zawartość merytoryczna prezentacji (filmu) i komentarza oraz poprawność i płynność
językowa.
Uwaga!
Do II etapu (międzyszkolnego) przystępuje 10 uczniów, którzy w I etapie uzyskali największą ilość
punktów. Z danej szkoły do II etapu może awansować maksymalnie 2 uczniów;
Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie I etapu konkursu Bydgoszcz – My Home Town w danej
szkole przesyła informację o wynikach uzyskanych przez poszczególnych uczniów na adres e-mail
jednego z organizatorów markutyla1@gmail.com lub kos23@wp.pl do dnia 05 marca (poniedziałek).
W informacji prosimy podać imię i nazwisko uczestnika, uzyskany wynik oraz imię i nazwisko
nauczyciela przygotowującego ucznia do konkursu wraz z adresem e-mail i numerem kontaktowym
nauczyciela;
Nazwiska osób zakwalifikowanych do II etapu zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły
www.liceumxv.edu.pl dnia 09 marca (piątek) w zakładce Strony szkolne / język angielski.
4. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmujemy wyłącznie w formie pisemnej: listownie, faxem lub
pocztą e-mail na adres szkoły:
XV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego
ul. Gen. A. Fieldorfa „Nila” 13
85-796 Bydgoszcz
tel. (0 52) 343 66 67; fax (0-52) 343 65 95
e-mail: liceum@liceumxv.edu.pl
lub na adres e-mail jednego z organizatorów: markutyla1@gmail.com, kos23@wp.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń: 23 lutego 2018 roku
Test konkursowy zostanie przesłany do dnia 26 lutego 2018 roku
W zgłoszeniu należy uwzględnić:
1. nazwę konkursu, nazwę placówki oświatowej (w przypadku Zespołu Szkół proszę
zaznaczyć, która to szkoła),
2. liczbę uczestników,
3. nazwisko nauczyciela odpowiedzialnego za przeprowadzenie I etapu konkursu w
danej szkole - prosimy również o podanie adresu e-mail oraz numeru kontaktowego
nauczyciela.
Wszystkie zgłoszenia przesłane pocztą elektroniczną otrzymają potwierdzenie przyjęcia.

Organizatorzy:
Mariola Kutyła

Izabela Włodarczyk

tel. 510 254 935

tel. 604 616 144
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