
Zaproszenie 
 
 
II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Koszalinie  
oraz wydawnictwo Pearson mają przyjemność zaprosić uczniów Państwa szkoły 
do wzięcia udziału w  
 

 
VIII Międzyszkolnym Konkursie  Języka Angielskiego  
AUTUMN SPELLING COMPETITION Koszalin 2015 

 
 
Prosimy nauczycieli języka angielskiego o zapoznanie się z regulaminem konkursu 
i zgłoszenie uczestnictwa szkoły w konkursie do dnia 20.10.2015r. w postaci 
elektronicznej w formularzu zamieszczonym pod adresem 
www.broniewski.edu.pl/asc2015 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.broniewski.edu.pl/asc2015


 

REGULAMIN 
 

VIII  MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

AUTUMN SPELLING COMPETITION KOSZALIN 2015 

 

1. VIII Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego AUTUMN SPELLING COMPETITION 

przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych (tylko trzecie klasy) i ponadgimnazjalnych 

(klasy 1-3) z Koszalina i okolic, chcących sprawdzić swoje umiejętności językowe. 

2. Organizatorami konkursu są II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego  

w Koszalinie przy współpracy z wydawnictwem Pearson .  

3. Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do dnia 20.10.2015r.   

4. Wybrani uczniowie wraz z nauczycielem-opiekunem powinni zgłosić się w dniu 06.11.2015r.  

- I etap  w II Liceum Ogólnokształcącym w Koszalinie.  

Konkurs rozpocznie się o 15.00 - dla uczniów szkół gimnazjalnych 

o 15.30 - dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (czas trwania ok. 30 minut każdy). 

5. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

6. Uczniowie powinni posiadać legitymację szkolną. 

7. Uczniowie przyjeżdżający samodzielnie powinni posiadać pisemną zgodę rodziców na przyjazd. 

8. Dojazd uczestników na koszt własny. 

9. Przebieg konkursu: konkurs składa się z dwóch etapów, I etap to część pisemna, w której 

uczniowie będą musieli zapisać usłyszany tekst (dyktando) a II etap (do którego zakwalifikuje  

się 10 uczniów z najlepszymi wynikami części pisemnej) to część ustna gdzie uczniowie będą 

literować usłyszane wyrazy oraz sprawdzenie umiejętności czytania zapisu fonetycznego.  

II etap konkursu odbędzie się w dniu 13.11.2015r. w budynku II LO. 

10. O zwycięstwie decyduje suma uzyskanych punktów. 

11. Troje uczniów z najwyższą liczba punktów otrzymają nagrody i dyplomy.  

12. Siedmioro pozostałych uczniów, którzy zakwalifikują się do II etapu otrzyma dyplomy. 

13. Wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się w dniu 13.11.2015r. w budynku II LO.  

Godzina zostanie podana 06 listopada 2015r. przy I etapie konkursu. 
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