
Konkurs języka angielskiego

FOX 2019 - XIX edycja
Zapraszamy uczniów do udziału w XIX edycji Konkursu Języka Angielskiego „FOX 2019”. Patronat naukowy
nad Konkursem sprawuje Wydział Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Organizatorem ogólnopolskim jest Regionalne
Stowarzyszenie  Oświatowe „Kaganek”  oraz  Regionalny  Ośrodek Doskonalenia  Nauczycieli  „WOM” w Bielsku–Białej.  W regionie  katowickim
organizatorem Konkursu jest Śląskie Stowarzyszenie Oświatowe „DELTA”. 

Termin konkursu: 5 marca 2019r.  (8.00 – 8.30)

Termin zgłoszenia udziału w konkursie - do 10.01.2019 r. 

opłata za udział w konkursie wynosi 9 zł od uczestnika

płatna w terminie do 10 stycznia 2019r.   na konto Rady Rodziców  

- w tytule podać nazwisko i imię, klasę uczestnika konkursu oraz wpisać Konkurs FOX 

Szczegóły konkursu na stronie internetowej Szkoły     

Zespół nauczycieli języka angielskiego



 konkurs odbywa się w następujących kategoriach:

Kategoria

KITTENS klasa III i IV szkół podstawowych

BUNNIES klasa V i VI szkół podstawowych

DUCKS klasa VII i VIII szkół podstawowych 

LIONS klasa III gimnazjów i I szkół ponadgimnazjalnych

Zagadnienia do opracowania w celu przygotowania się do tzw. "trzech pytań gratis" (czyli o podanej 
wcześniej tematyce):

Obszary tematyczne:

 Kittens: zwroty grzecznościowe
 Bunnies: zwroty grzecznościowe
 Ducks: zwroty grzecznościowe
 Lions: zwroty grzecznościowe

Wykaz lektur obowiązujących w konkursie:

 Kittens - "The Tin Soldier"
 Bunnies - "Peter Pan"
 Ducks - "Kidnapped"
 Lions - "Dracula"

 Konkurs ma charakter jednorazowego testu (bez eliminacji wstępnych) trwającego, poza sprawami 
organizacyjnymi, 75 minut;

 uczeń rozwiązuje test w swojej szkole;
 elementem konkursu jest prawidłowe wypełnienie przez uczestników kart odpowiedzi,
 „na starcie” uczeń otrzymuje 20% wszystkich punktów możliwych do zdobycia za rozwiązanie zadań, w 

jego kategorii wiekowej;



 wyniki, które nie podlegają odwołaniu, zostaną ogłoszone i udostępnione na stronie internetowej tylko 
szkolnym opiekunom, w ciągu dwóch miesięcy od dnia przeprowadzenia konkursu. Wyniki będą dostępne 
dla Szkolnego Opiekuna Konkursu po zalogowaniu się do systemu;

 nagrodami w konkursie są obozy językowe i nagrody rzeczowe;
 organizator regionalny zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia testu kontrolnego lub skreślenia z listy 

w przypadku wyników wskazujących na brak samodzielnej pracy uczestników;
 testy będą obejmować tematykę z zakresu gramatyki, słownictwa, kulturoznawstwa oraz tzw. języka 

codziennego.
 Wszystkie książki wydawnictwa MM Publications Polska sp. z o.o. można nabyć również w sieci księgarń: 

Bookland, Omnibus, Polanglo, Columbus, Integra.


