
R E G U L A M I N 
XXIII KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 

ORGANIZOWANEGO PRZEZ  
 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. K. BRODZIŃSKIEGO 

W TARNOWIE 
 
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III gimnazjum. 
2. Poziom trudności I etapu konkursu to FCE, natomiast II etapu to CAE.  
3. Eliminacje odbywają się dwustopniowo:  
 I etap – eliminacje szkolne,  
 II etap – eliminacje międzyszkolne. 
4. Eliminacje I etapu odbędą się 24 lutego 2016 o godz. 900 w poszczególnych gimnazjach. 
 Prosimy koordynatorów konkursu o skserowanie załączonego testu, poprawienie go  
i dostarczenie poprawionych testów na adres: I Liceum Ogólnokształcące im. K. Brodzińskiego, 
ul. Piłsudskiego 4, 33-100 Tarnów  do 10 marca 2016 .  Lista osób, które zakwalifikowały się do 
II etapu będzie do wglądu w sekretariacie I LO lub pod nr telefonu 14 6888440 od dnia 
 11 marca 2016 w godzinach 8.00-15.00. 
Istnieje także możliwość przesłania listy uczniów przyjętych do II etapu drogą elektroniczną, 
jeżeli koordynatorzy konkursu udostępnią nam swoje adresy email wraz z poprawionymi 
testami. 
5. II etap Konkursu składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Po części pisemnej Komisja 

wyłania maksymalnie 20 finalistów (tj. osoby, które w II etapie pisemnym otrzymały 
największą ilość punktów), którzy przystąpią do części ustnej. 

6. Eliminacje II etapu odbędą się w dwóch turach: 
16 marca 2016 Godz. 1000 – część pisemna  
7 kwietnia 2016 Godz. 1100 – część ustna  

     w budynku I Liceum Ogólnokształcącego . 
    Informacja o osobach, które zakwalifikowały się do części ustnej będzie dostępna od dnia  
21 marca 2016.  
7. Laureaci Konkursu otrzymają zaświadczenia (świadectwa) dające im pierwszeństwo 

w przyjęciu do szkoły przy równorzędnych wynikach uzyskanych w postępowaniu 
kwalifikacyjno – rekrutacyjnym. 
Zakończenie konkursu – wręczenie nagród i dyplomów odbędzie  się dnia 7 kwietnia 2016 
w I LO, po zakończeniu części ustnej II etapu. 

8. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać w sekretariacie 
 I LO w Tarnowie ul. Piłsudskiego 4 , tel. 14 6888440. 
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