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§ 1. Termin Konkursu 

 

1. Konkurs odbędzie się 6 grudnia 2013 r. 

2. Szczegółowe informacje dotyczące terminu oraz miejsca Konkursu pojawią się na stronie 

internetowej szkoły. 

 

§ 2. Cele Konkursu 

 

Głównym celem Konkursu jest: 

1. Promowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za proces samodzielnego uczenia się i 

rozwijania umiejętności językowych. 

2.  Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego. 

3.Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia stopnia opanowania struktur leksykalno-

gramatycznych w rywalizacji z uczniami innych klas. 

4. Rozwijanie uzdolnień uczniów. 

5. Podniesienie samooceny uczniów. 

 

§ 3. Warunki uczestnictwa w Konkursie 

 

1.Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń klasy o profilu elektronicznym w Zespole Szkół 

Elektronicznych i Licealnych im. Żołnierzy Armii Krajowej „ Żywiciel”. 

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zgłoszenie się do nauczyciela koordynującego konkurs 

w szkole ( pani Małgorzata Jankowska, sala 157) w terminie co najmniej czterech dni przed 

wyznaczoną datą Konkursu. 

 

2. Nie ustala się limitu uczniów reprezentujących poszczególne zespoły klasowe. 

 

3.  Informacje o Konkursie będą dostępne na stronie internetowej szkoły. 

 

§ 4. Forma i zakres Konkursu 

1. Test konkursowy składa się z zadań sprawdzających wyłącznie stopień opanowania struktur 

gramatyczno-leksykalnych stosowanych w języku angielskim technicznym. 

 

2. Zakres materiału na konkurs zawarty jest w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

 

§ 5. Ogłoszenie wyników Konkursu 

1. Lista z wynikami wszystkich uczestników Konkursu zostanie umieszczona na tablicy 

ogłoszeń w terminie do 7 dni od zakończenia Konkursu. 

 

2. Informacja o osobach nagrodzonych umieszczona zostanie dodatkowo na stronie internetowej 

szkoły. 

 

§ 6. Przebieg konkursu. 

1. Konkurs składa się wyłącznie z jednego etapu. 

2. Konkurs trwa 45 minut. 



3. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej uczniów identycznej liczby punktów, przyznaje 

się miejsca ex aequo. 

 

§ 7. Nagrody 

1. Uczniowie, którzy uzyskali pierwsze, drugie lub trzecie miejsce w Konkursie uzyskują 

następujące nagrody: 

a) dyplom 

b) nagroda książkowa lub inna nagroda 

c) za pierwsze miejsce - w przypadku uzyskania co najmniej 90% możliwych do zdobycia punktów 

- celująca ocena cząstkowa z języka angielskiego zawodowego. 

d) za pierwsze miejsce- w przypadku uzyskania mniej niż 90% możliwych do zdobycia punktów - 

bardzo dobra ocena cząstkowa z języka angielskiego zawodowego. 

e) za drugie i trzecie miejsce - bardzo dobra ocena cząstkowa z języka angielskiego zawodowego. 

 

§8. Postanowienia końcowe 

1. Przystępując do Konkursu uczestnik potwierdza, iż akceptuje niniejszy Regulamin i opisane w 

nim warunki uczestnictwa. 

2. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych 

osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu i sposobem ogłaszania wyników. 

  



ZAŁĄCZNIK NR 1 
 

Zakres materiału na Konkurs Języka Angielskiego Technicznego dla 

Elektroników 
 

1. Devices 

 

iPhone, smartwatch, timepiece, wristwatch, iPod, joystick, chronometer 

 

2. Tools and equipment  

 

vise,  wire striper, screw, bolt, nut,  screwdriver,  soldering iron,  drill,  pliers, hammer, 

needlenose pliers, hex wrench,  torque wrench,  hemostat,  magnifier,  solder sucker, solder 

wicker 

 

3. Physical quantities and units of measurement   

electric current, electric conductivity, resistance, voltage, frequency, length, mass, volt, 

ampere, ohm, meter, kilogram 

 

4. Materials and substances  

conductors and insulators of electrical current 

 

5. Shapes 

 

 

 
6. Distance and dimensions 

 

ADJECTIVE NOUN VERB 

long length lengthen 

short xxx shorten 

wide width widen 

broad breadth broaden 

high height heighten 

deep depth deepen 

low xxx lower 

 



7. Location 

 

 


