
 

Wojewódzki Konkurs Czytelniczy w Języku Angielskim 

„Reading brings us unknown friends”  

dla uczniów klas 6-8 szkół podstawowych. 

 

Konkurs czytelniczy został przygotowany w Zespole Szkół Ogólnokształcących 

nr 8 w Gdyni. Jego głównym założeniem jest promowanie nauki języka 

angielskiego, zachęcenie uczniów do czytania książek w języku obcym, 

rozwijanie i doskonalenie kompetencji językowych, rozbudzanie ciekawości 

poznawczej oraz kreatywności. 

Rywalizacja uczniów rozpocznie się już w lutym i potrwa do pierwszego 

tygodnia czerwca 2021.  

Konkurs składa się z trzech etapów: etapu szkolnego, międzyszkolnego                                  

i wojewódzkiego. Uczniowie przystępujący do konkursu nie ponoszą żadnych 

kosztów. Szkoły zgłaszające chęć udziału w konkursie zobowiązane                                  

są do zakupu lektur we własnym zakresie.  

Przebieg konkursu: 

• od 7-10.12 zostaną przesłane do szkół dokumenty zgłoszeniowe                              

do konkursu 

• 7.12 konkurs zostanie wpisany do kalendarza wydarzeń na stronie 

Kuratorium w Gdańsku 

• Wypełnione karty zgłoszenia, potwierdzone pieczątką szkoły                                      

i podpisem Dyrektora, należy odesłać do 30.01.2021 r. na adres: 

unknown.friends2021@gmail.com 
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• Etap szkolny:  

- odbędzie się w macierzystych szkołach uczniów, lub zdalnie 

(uwarunkowane jest to rozwojem sytuacji epidemicznej), 

- uczniowie mają miesiąc na przeczytanie jednej lektury, na podstawie                        

której przygotowany zostanie dla nich test                                                       

(test skonstruowany jest  w języku angielskim) 

- lektura do etapu szkolnego: „Anne of Green Gables”; termin testu: 

29.01.2021 r. (wyniki osób zakwalifikowanych do etapu międzyszkolnego 

odsyłamy do 05.02.2021 r.) 

- ilość wymaganych punktów: 60% prawidłowych odpowiedzi. 

 

• Etap międzyszkolny: 

- odbędzie się 05.03.2021 r. (piątek) w placówce macierzystej uczniów                     

lub zdalnie; 

- oparty będzie na znajomości treści dwóch lektur: „The Adventures of 

Tom Sawyer" i  "The Rose and The Ring'. 

- szkolny koordynator konkursu odsyła wyniki do 10.03.2021 r. 

- do etapu wojewódzkiego przechodzą uczniowie, którzy uzyskali 75% 

prawidłowych odpowiedzi. 

 

• Etap wojewódzki: 

- odbędzie się (w zależności od rozwoju epidemii) w placówkach 

macierzystych uczniów lub zdalnie dnia 30.04.2021 r.  

- oparty będzie na znajomości treści trzech lektur: "Heart of Darkness",  

"Sherlock Holmes" i „Nightmare Abbey". 

- wyniki WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW tego etapu należy odesłać do                        

07.05.2021 r. 



- do 20.05.2021 r. organizator zobowiązuje się podać listę zwycięzców                             

oraz poinformować o miejscu i godzinie uroczystego wręczenia nagród                    

i dyplomów (pierwszy tydzień czerwca). 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w sytuacjach 

losowych, niezależnych od niego. 

O wszelkich zmianach szkolni koordynatorzy informowani będą                                           

za pośrednictwem adresu poczty wskazanej w formularzu zgłoszenia. 

Bieżące informacje umieszczane będą także na stronie szkoły. 

Zapewnienie lektur leży w gestii szkoły przystępującej do konkursu.                      

Organizator nie zapewnia ani nie udostępnia lektur wymaganych w konkursie 

(organizator również pozyskuje je we własnym zakresie). 

Wybrane pozycje książkowe zostały opublikowane przez wydawnictwo Edgard. 

Szkoły przystępujące do konkursu mogą nabyć lektury innych wydawnictw 

(decyzję taką organizator pozostawia szkołom). 

Informujemy, że pytania konkursowe oparte będą na treści zawartej                                      

w publikacjach wydawnictwa Edgard. 

Organizator podjął starania o wpisanie konkursu na listę zawodów wiedzy, tak 

by finaliści mogli otrzymać dodatkowe punkty podczas rekrutacji do szkół 

średnich. Odpowiedź z Kuratorium otrzymamy najwcześniej w lutym. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie. 

Z wyrazami szacunku, 

Organizatorzy: 

Joanna Szymańska szymanska.joanna@zso8gdynia.pl 

Izabella Niklewska niklewska.izabella@zso8gdynia.pl 

Anna Tomaszewicz tomaszewicz.anna@zso8gdynia.pl  
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