
2016
4th  English 4 Geeks

Regionalny Konkurs Języka Angielskiego 
dla uczniów gimnazjów 

powiatu tarnogórskiego, Bytomia i Piekar Śląskich

pod patronatem Burmistrza Miasta Radzionków.

Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Radzionkowie
 

zaprasza wszystkich głodnych wiedzy uczniów oraz nauczycieli
do udziału 

w IV edycji konkursu języka angielskiego „English 4 Geeks”,
który odbędzie się w czwartek, 14 kwietnia 2016r, o godzinie 9.00 w auli Liceum,

Plac Jana Pawła II nr 8 w Radzionkowie.

Ideą konkursu jest 
• motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego,
• umożliwienie uczniom wykazania się wiedzą i umiejętnościami w zakresie

języka angielskiego,
• rozbudzenie zainteresowania kulturą krajów obszaru anglojęzycznego,

przez przybliżenie dorobku legendarnych „The Beatles” oraz Johna Lennona, 
• wspólna zabawa.

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE JĘZYKOWYM, 
ZBIERZ NAGRODY

 I POCZUJ NIEPOWTARZALNĄ ATMOSFERĘ BEATLEMANII.



2016
4th  English 4 Geeks

REGULAMIN KONKURSU

1. Organizatorem konkursu jest Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich 
w Radzionkowie, 41-922 Radzionków, plac Jana Pawła II  8.

2. Patronat honorowy konkursu objął Burmistrz Miasta Radzionków. 

3. Uczestnicy konkursu rozwiązują test pisemny składający się z 50 pytań z zakresu:
-wiedzy gramatycznej i słownikowej (konkurs obejmuje wiedzę i umiejętności zawarte w
podstawie programowej kształcenia ogólnego z języka angielskiego w gimnazjum),

-wiedzy kulturoznawczej dotyczącej dorobku zespołu „The Beatles” oraz życia i twórczości
Johna Lennona.

4. Czas przeznaczony na rozwiązanie zadań wynosi 60 minut.

5. Nagrody otrzymują Laureaci konkursu (pierwsze trzy miejsca) .

6. Przewidziano  upominki  dla  uczestników  „Beatlemanii Show”.  Chętni  przedstawiciele
szkół  przygotowują  piosenkę,  którą  zaprezentują  na  scenie.  Dla  lepszej  zabawy  mile
widziane elementy beatlemanii.

7. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom konkursu nastąpi w dniu konkursu.

8.  Szkoła zgłasza chęć uczestnictwa w konkursie poprzez wypełnienie formularza 

(w  załączeniu)  i  przesłanie  go  do  organizatora  konkursu  drogą  mailową  na  adres
liceum@liceum.radzionkow.pl lub faksem pod numer 32-286-62-51.

Informacji na temat konkursu udzielają organizatorzy p. Ewa Klimkowicz, p. Karina
Kalus i p. Anna Labus.

Zg  łoszenia prosimy przesyłać do   1 kwietnia   201  6   r.

Zapraszamy do uczestnictwa w konkursie i wspólnej zabawy!

mailto:liceum@liceum.radzionkow.pl


ZGŁOSZENIE
do IV edycji konkursu języka angielskiego „English 4 Geeks”

Nazwa Szkoły .................................................................................................................

Adres ...............................................................................................................................

Telefon ....................................osoba do kontaktu ..........................................................

Uczniowie biorący udział w konkursie:

L.P IMIĘ I NAZWISKO KLASA NAUCZYCIEL
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15.

.....................................................                                                    ......................................................

       Miejscowość / data                                                                              podpis dyrektora


