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THE BOOKERS 

Reading Adventure 

 

                            KONKURS CZYTELNICZY 

Regulamin  

1. Organizator: Gdańska Autonomiczna Szkoła Podstawowa  

ul. Osiek 11/12, 80-842 Gdańsk 

2. Koordynator: Iwona Balicka 

3. Cele konkursu: 

◦ rozwijanie umiejętności językowych i czytania ze zrozumieniem w języku 

angielskim, 

propagowanie czytelnictwa, 
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zapoznanie uczniów z literaturą anglojęzyczną, 

utrwalanie i wzbogacanie zasobu słownictwa.  

4. Kto może wziąć udział w konkursie? 

 W konkursie mogą brać udział uczniowie klas 7-8  szkoły podstawowej. 

       5. Zasady konkursu: 

Zadania konkursowe będą polegały na przeczytaniu dwóch lektur uproszczonych  

i rozwiązaniu zadań sprawdzających znajomość tekstu. 

 

6. Uczestnictwo 

• Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas 7-8. 

• Zgłoszenie musi zawierać nazwę oraz adres szkoły oraz imię i nazwisko 

opiekuna. 

• Zgłoszenia należy przesyłać do 30.09.2019 na adres mailowy:  

    prusisz.ewelina@gfo.pl  

• Konkurs składa się z 2 etapów.  

• W I etapie udział biorą wszyscy chętni klas 7-8. 

• Organizator zobowiązuje się do wysłania opowiadania do 18.11.2019 

• Uczniowie mają 2 tygodnie na przeczytanie lektury. 

• Następnie samodzielnie rozwiązują test ze znajomości lektury.  

• Organizator zobowiązuje się do przesłania testu drogą mailową do dnia 

2.12.2019 

• Na podstawie udostępnionego testu nauczyciele wyłaniają 2 osoby z najwyższą 

punktacją, które  jako zespół przechodzą do II etapu międzyszkolnego. 

• Do dnia 20.12.2019 prosimy o mailowe zgłoszenie zwycięskiej drużyny. 

• Zgłoszenie powinno zawierać imiona i nazwiska uczniów, wiek, ilość zdobytych 

punktów oraz imię i nazwisko opiekuna grupy. 

• II etap (etap międzyszkolny)  odbędzie się w Gdańskiej Autonomicznej Szkole 

Podstawowej w dniu 6.03.2020. 
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• W etapie międzyszkolnym uczniowie bedą wspólnie rozwiązywać quiz 

dotyczący znajomości lektury. 

• Lektura zostaną udostępnione przez organizatora do 27.01.2020. 

• Następnie uczestnicy konkursu wysłuchają fragment kolejnej, nowej lektury 

uproszczonej oraz samodzielnie rozwiążą zadania w formie testu. 

• Na punktację końcową składają się punkty zdobyte drużynowo oraz 

indywidualnie podczas słuchowiska. 

• Zwycięża drużyna z najwyższą ilością punktów. 

8. Konkurs zakończy się wręczeniem dyplomów wszystkim uczestnikom oraz 

nagród laureatom po zakończeniu testów w dniu II etapu konkursu 6.03.2020.                                     
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