
 

edycja specjalna 

Konkursu Języka Angielskiego „TONGUE TWISTER”  

Wrzesień 2021 

 

REGULAMIN 
Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady i sposób przeprowadzenia edycji specjalnej konkursu pod nazwą  

„TONGUE TWISTER” organizowanego przez XLIV Liceum Ogólnokształcące im Stefana Banacha 
(dawniej A. Dobiszewskiego) w Warszawie. 

2. Autorkami konkursu „TONGUE TWISTER” są nauczycielki języka angielskiego XLIV Liceum 
Ogólnokształcącego w Warszawie: Sylwia Dańczak i Małgorzata Reszko-Kurek. 

3. Patronami konkursu i fundatorami nagród są Burmistrz dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy oraz 
wydawnictwo Pearson. 

Forma konkursu 

Z powodu obowiązku pracy w reżimie sanitarnym z powodu pandemii, edycja specjalna konkursu 
odbędzie się jako jeden etap.  

Etap ten zostanie przeprowadzany w naszej szkole z okazji obchodów Dnia Języków w dniu 
27.09.2021r. o godz. 9:00 i obejmie 50 pytań testowych w formie testu wyboru. Wśród 
proponowanych odpowiedzi należy wskazać tę, która jest poprawna i zaznaczyć ją na karcie 
odpowiedzi.  45 pytań dotyczy znajomości struktur leksykalno-gramatycznych oraz wiedzy o kulturze i 
realiach Wielkiej Brytanii, 5 pytań to zadanie na sprawdzenie umiejętności czytania ze zrozumieniem. 

Czas przeznaczony na rozwiązanie zadań konkursowych to 45 minut.  

 

Cele konkursu 



Celem edycji specjalnej konkursu jest zainteresowanie naszych uczniów nauką języka angielskiego oraz 
rozwijaniem wiedzy o kulturze i realiach krajów anglojęzycznych (geografii, życiu społecznym i 
politycznym, ich miejscu w Europie i na świecie). Konkurs ma również na celu mobilizowanie młodzieży 
do systematycznej i samodzielnej pracy oraz kształtowanie w niej postawy szacunku, tolerancji i 
otwartości wobec innych narodów, kultur i języków. 

 

Adresat 

Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich chętnych uczniów naszej szkoły. 

 

Zakres 

Zakres tematyczny konkursu będzie obejmował i wykraczał poza treści podstawy programowej 
kształcenia ogólnego z zakresu języka obcego nowożytnego dla szkół ponadpodstawowych. 

 

Nagrody 

Nagrody oraz dyplomy za uzyskanie I, II oraz III miejsca w konkursie języka angielskiego „TONGUE 
TWISTER” zostaną wręczone uroczyście podczas obchodów Tygodnia Qultury. 

 

 

Postanowienia końcowe 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w konkursie są proszone o zgłoszenie się do swoich 
nauczycieli języka angielskiego w terminie do 23.09.2021r.  

Zgłoszenie chęci udziału w edycji specjalnej konkursu języka angielskiego „TONGUE TWISTER” oznacza 
potwierdzenie znajomości treści i akceptację zasad wynikających z niniejszego regulaminu.  

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!  
 

  


