INSTRUKCJA DLA NAUCZYCIELA

Drodzy Państwo,
Przesyłamy Państwu instrukcję do testu konkursowego, w przekonaniu, że pomoże ona w
sprawnym

przeprowadzeniu

kuratoryjnego

konkursu

przedmiotowego

z

języka

angielskiego. Prosimy uważnie zapoznać się z jej treścią.
• Przed drukowaniem testów proszę się upewnić, że wydrukowana wersja testu nie
przekracza 7 stron (1 strona instrukcji dla ucznia, 5 stron testu, 1 strona ANSWER
SHEET –arkusz odpowiedzi).
• Przed przystąpieniem uczniów do konkursu proszę się upewnić, czy wszyscy
uczniowie otrzymali kompletne testy konkursowe i arkusz odpowiedzi.
• Proszę się upewnić, że uczniowie podpisali zarówno test, jak i arkusz odpowiedzi,
używając odpowiedniego kodu. Proszę sprawdzić czy nie wpisali swojego imienia i
nazwiska.
• Proszę przypomnieć uczniom o zakazie korzystania z telefonów komórkowych i
innych sprzętów elektronicznych.
• Proszę poinformować uczniów, że test będzie trwać 60 minut. Prosimy również
poinformować , że ostatnie 10 minut jest przeznaczone na przeniesienie rozwiązań do
arkusza odpowiedzi. Uczniowie mogą również przenosić odpowiedzi do arkusza
odpowiedzi w trakcie rozwiązywania testu.
• Przypominamy, że konkurs powinien rozpocząć się o godz. 10:00, trwać powinien 60
minut. W tym czasie uczniowie powinni przenieść WSZYSTKIE odpowiedzi z
arkusza konkursowego do ANSWER SHEET, który wraz z pracami, które uzyskały
75% punktów, tj. 53 punktów, prześlecie Państwo do weryfikacji. Uzyskanie 75% nie
gwarantuje przejścia do etapu wojewódzkiego . Uzyskanie 80% z testu, tj. 56 punktów
kwalifikuje uczniów do drugiego etapu pod warunkiem, że wynik po weryfikacji przez
komisję konkursową nie zostanie obniżony.
• Na tablicy proszę napisać dokładny czas rozpoczęcia i przewidywany czas
zakończenia konkursu.
• Proszę przypomnieć uczniom, aby odpowiedzi wpisywali czarnym lub niebieskim
długopisem bądź piórem. Proszę uprzedzić, że odpowiedzi zaznaczone ołówkiem nie
będą brane pod uwagę.

• Proszę zwrócić uwagę uczniom, że nie można używać korektora. Jeżeli się pomylą,
powinni przekreślić błędną odpowiedź i obok napisać poprawną.
• Estetyka pracy stanowi jedno z kryteriów klasyfikacji do etapu wojewódzkiego.
• Po zakończeniu konkursu proszę zebrać prace i przekazać odpowiedniej komisji.
• Liczba punktów możliwych do uzyskania: 70.
• W dalszym postępowaniu proszę stosować się do wytycznych szkolnego regulaminu
konkursowego.
Sposób oceniania prac:
•

Zgodnie z decyzją Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Konkursowej, prosimy
nie przyznawać połówek punktów, przyznajemy punkty tylko poprawnym
rozwiązaniom. Nawet jeśli w jakimś zadaniu trzeba wpisać kilka słów – 1 punkt
dajemy za całe poprawne zdanie. Za każdy podpunkt w każdym zadaniu jest 1 punkt.

•

Prosimy weryfikować testy z ARKUSZEM ODPOWIEDZI, który pojawi się na
platformie o godz. 12.00 w dniu konkursu tj. 19.11.2018 r.

•

Prosimy również zapoznać się dokładnie z procedurą dotyczącą przesyłania
protokołów z etapu szkolnego. Procedura ta została zawarta rozporządzeniach i
regulaminie umieszczonych na stronie Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

•

Bardzo prosimy o dokładne wypełnianie protokołów, bez pomijania rubryk. Wszystkie
informacje również wpisują Państwo na platformie. Jest to ważne przy
opracowywaniu listy uczniów, którzy zaklasyfikują się do etapu wojewódzkiego.

Życzymy powodzenia wszystkim uczniom.

