III Edycja Powiatowego Konkursu Języka
Angielskiego rozstrzygnięta!
W piątek 29 marca 2019r. w Zespole Szkół
Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy odbył się
finał Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego, którego
organizatorami byli: Dyrekcja Szkoły- p. Dyrektor- Jolanta Tomczyk,
panie Wicedyrektor Anna Łukaszczyk i Urszula Tomala-Kujat oraz
nauczyciele języka angielskiego: p. Agnieszka Łagoda, p. Natalia
Załucka, p. Karolina Lewandowska-Górecka oraz p. Paweł Kowalski. To już III edycja
konkursu skierowanego do uczniów gimnazjum, a w tym roku także do uczniów klasy VIII
szkoły podstawowej.
Podobnie
jak
w
poprzednich
edycjach, konkurs oparty był na znajomości
lektury w języku angielskim, w wersji na
poziomie pre-intermediate, oraz znajomości
biografii jej autora. Tym razem była to
powieść
o
przygodach
jednego
z najsłynniejszych prywatnych detektywówSherlocku Holmesie pt. 'The Sign Of Four'
("Znak czterech"), autorstwa Sir Arthura
Conana Doyle'a.
Aby zakwalifikować się do finału,
należało uzyskać wynik co najmniej 75%
punktów w etapie szkolnym, który odbył się
13 marca.
Wśród 28 finalistów znaleźli się uczniowie: Publicznej Szkoły Podstawowej im.
Tadeusza Kościuszki w Błędowie, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kazimierza
Pułaskiego w Warce oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego
w Mogielnicy.
Uczestnicy
konkursu
musieli wykazać się znakomitą
znajomością fabuły książki, ale
także poradzić sobie z zadaniami
leksykalnymi oraz pytaniami
dotyczącymi biografii twórcy
Sherlocka Holmesa- szkockiego
pisarza Sir Arthura Conana
Doyle'a.
A
zatem
udział
w konkursie wymagał rzetelnego
przygotowania. I taki właśnie co
roku jest jego cel- poszerzanie
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umiejętności językowych młodzieży, promocja czytelnictwa oraz inspirowanie uczniów do
korzystania z różnych źródeł podczas nauki języka angielskiego.

Finał konkursu oficjalnie otworzyła pani Dyrektor- Jolanta Tomczyk, która powitała
uczestników, gratulując im zakwalifikowania się do II etapu oraz życzyła wszystkim
powodzenia. Następnie uczniowie przystąpili do najważniejszej części, czyli rozwiązywania
arkuszy, a po 45 minutach wytężonej pracy, mogli chwilę odpocząć, poznać się
i porozmawiać, a oczekiwanie na wyniki umilił im słodki poczęstunek.
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W tym czasie Komisja
Konkursowa, w skład której
weszły
panie:
Monika
Olszewska
ze
szkoły
w Błędowie, Jolanta Sokołowska
ze szkoły w Warce oraz
nauczyciele z ramienia szkoły
w Mogielnicy, przystąpiła do
sprawdzania arkuszy. Poziom
tegorocznej edycji był tak
wyrównany, że konieczne było
przeprowadzenie
dogrywki.
Dwoje uczestników musiało
zatem odpowiedzieć przed Komisją na wylosowane przez siebie pytania.
Oto tegoroczni Laureaci:
Miejsce I: Amelia Dyga z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kazimierza Pułaskiego
w Warce.
Miejsce II: Mateusz Michałowski z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kazimierza
Pułaskiego w Warce.
Miejsce III: Izabela Kazimierczak z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza
Kościuszki w Błędowie.
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Laureaci otrzymali z rąk pani Wicedyrektor Anny Łukaszczyk oraz nauczycieliksiążki z pamiątkowym wpisem, a także atrakcyjne nagrody rzeczowe: za zajęcie miejsca Inowoczesny, elegancki i praktyczny smartwatch; miejsca II- bezprzewodowy głośnik
z wbudowanym radiem i możliwością odczytywania plików muzycznych w formacie mp3,
oraz miejsca III- niezwykle wygodne nauszne słuchawki, pozwalające cieszyć się dźwiękiem
w znakomitej jakości. Fundatorem nagród była Rada Rodziców Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Mogielnicy.
Wszyscy finaliści otrzymali pamiątkowe dyplomy, a panie Monika Olszewska
i Jolanta Sokołowska podziękowania za zaangażowanie i współpracę podczas konkursu.
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Trzecia edycja konkursu za nami, ale mamy nadzieję na kolejne, które przyniosą nowe
językowe i czytelnicze wyzwania!
Laureatom oraz wszystkim finalistom- gratulujemy!
Organizatorzy
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