
REGULAMIN I SZKOLNEGO KONKURSU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
ZAWODOWEGO „ HOW WELL DO YOU KNOW IT ?”

Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie „How well do you know 
IT ?”

§ 1
Organizatorzy

Organizatorem konkursu jest Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku.
Koordynatorzy konkursu: Magdalena Urbanik - nauczyciel języka angielskiego, Malwina Drzewi -
nauczyciel języka angielskiego.

§ 2
Cele konkursu

 
- rozwijanie kompetencji komunikacyjnych w języku angielskim umożliwiających
 realizację zadań zawodowych na profesjonalnym poziomie
-  propagowanie  i  doskonalenie  znajomości  języka  angielskiego  zawodowego  o  profilu  tech.
informatyk, tech. programista
-  propagowanie  i  rozwijanie  umiejętności  posługiwania  się  technologią  informacyjną   w nauce
języka obcego
- rozbudzenie wśród uczniów zainteresowań językiem angielskim
- popularyzacja kierunków o profilu  technicznym

§ 3
Warunki uczestnictwa

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas II i III Technikum Regionalnego Centrum Edukacji
Zawodowej  w  Nisku,  profil technik  - informatyk oraz  technik  -  programista. Warunkiem
uczestnictwa w konkursie jest wysłanie zgłoszenia do dnia 24.11.2020 w formie elektronicznej na
adres mailowy:  rceznisko1@wp.pl
W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, klasę.

§ 4
Zakres wiedzy i umiejętności oraz wymagania

Zakres konkursu będzie obejmował następujące obszary wiedzy informatycznej:
•budowa komputera i urządzenia peryferyjne
•bezpieczeństwo sieciowe
•podstawy języków programowania

 § 5
Zasady i przebieg konkursu

Konkurs odbędzie się dnia 01.12.2020 na platformie Microsoft Teams. Każdy zgłoszony uczestnik
będzie przypisany do zespołu o nazwie „ Konkurs z języka angielskiego zawodowego”.
O godzinie 14.00 zostanie uaktywniony tam link z testem do rozwiązania. Czas trwania konkursu
wynosi  30 minut.  Będzie miał  on formę pisemnego testu składającego się  z  42 pytań (zadania
zamknięte jednokrotnego wyboru).
Rozstrzygnięcie  konkursu  nastąpi  03.12.2020,  a  wyniki  zostaną  podane na  stronie  internetowej
szkoły i szkolnym facebooku.
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Po rozpoczęciu testu Uczestnicy dokonują wyboru prawidłowej odpowiedzi poprzez zaznaczenie
jednej z opcji.
Możliwe jest tylko jednokrotne wypełnienie i wysłanie testu.
Jakiekolwiek próby wielokrotnego wysłania odpowiedzi skutkują dyskwalifikacją uczestnika.
Za każdą prawidłową odpowiedz Uczestnik otrzymuje 1 punkt.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 42.
O kolejności miejsc decyduje liczba uzyskanych punktów zaczynając od najwyższego uzyskanego
wyniku.
W przypadku uzyskania przez uczestników jednakowej liczby punktów za udzielenie prawidłowych
odpowiedzi o wygranej decyduje czas przesłania testu.
Korzystanie z jakiejkolwiek formy podpowiedzi jest niedopuszczalne.
Decyzja Komisji Konkursowej dotycząca wyników testu i wysokości zajętych miejsc jest decyzją
ostateczną.

§ 6
Nagrody

 Zdobywcy  trzech pierwszych miejsc w konkursie otrzymają  cząstkowe    oceny celujące z języka
angielskiego lub angielskiego zawodowego,  nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Miejsca od 4 do 8
będą premiowane cząstkową oceną bardzo dobrą.

§ 7
Kontakt

Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielać będą nauczycielki:  p. Magdalena Urbanik 
oraz p. Malwina Drzewi

§ 8

Z przebiegu Konkursu zostanie sporządzony protokół.

Opracowała
Magdalena Urbanik


