
Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy 

 
 

ENGLISH ACE 2013 
 

XIII - edycja 
13.03.2013 o godzinie 13:00 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20.02.2013 

 
Weź udział! 

 

 
Sprawdź się! 

 

 
Ujawnij swój talent językowy! 

 

 
Zdobądź atrakcyjne nagrody! 

 
 

W tym roku konkurs jest organizowany w ramach projektu Łowimy Talenty 2012/13, któremu patronuje Politechnika Wrocławska, 

Wrocławski Oddział Polskiego Towarzystwa Matematycznego oraz Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki.  

  
  

Kliknij i zobacz jakie korzyści możesz osiągnąd z udziału w projekcie Łowimy Talenty 2012/13 
  
  
UCZESTNICY I FORMA KONKURSU 
Do uczestnictwa zachęcamy ambitną młodzież, która ma ochotę porównać swoją wiedzę  

i umiejętności w konkursie wyróżniającym się wysokim poziomem merytorycznym i oryginalną problematyką w skali 

ogólnopolskiej. Konkurs jest dostępny nie tylko dla najlepszych. Pozwala on również zdiagnozować potencjał i zaangażowanie 

edukacyjne uczniów, jak również jest znakomitą okazją do pobudzenia ich zainteresowań krajami anglojęzycznymi i rozwijania 

różnych sprawności językowych. 

  
Konkurs w postaci testu wielokrotnego wyboru jest przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Materiał językowy, 

którego dotyczyć będą testy, uwzględnia wymagania określone obowiązującymi programami nauczania. 

  
NAGRODY 
Laureaci projektu Łowimy Talenty 2012/13 oraz szczególnie zaangażowane w projekt szkoły mają szansę otrzymad nagrody o 

łącznej wartości nawet 350 000 zł! 
Nagrody podzieliliśmy na 3 kategorie: 
A) wyjątkowy obóz wypoczynkowo-naukowy w czasie wakacji 2013 - o wartości 800 zł (w tym 8% VAT), 
B) udział w obozie z dopłatą, 
C) atrakcyjne nagrody rzeczowe. 

  
ZGŁOSZENIA uczniów do konkursu może dokonad nauczyciel (szkolny koordynator konkursu) wysyłając internetowe zgłoszenie 

przez www.jersz.pl DO DNIA 20.02.2013. Koszt uczestnictwa jednego ucznia w konkursie to 8 zł.  

  
Warunkiem przystąpienia szkoły do konkursu jest udział w nim minimum 11 uczniów. Dwie lub kilka szkół mogą zgłosid wspólnych 
uczestników, wówczas konkurs odbędzie się w jednej z nich (w tej, która wyśle zgłoszenie). Po zgłoszeniu szkoły do konkursu 
szkolny organizator zawodów otrzyma przed konkursem przesyłkę zawierającą następujące materiały: dokładną instrukcję 
przeprowadzenia testu, karty odpowiedzi, kopertę - sprawozdanie i zaklejoną kopertę z testami. Otrzymaną przesyłkę należy 

otworzyd natychmiast, natomiast zaklejoną kopertę z testami dopiero po wypełnieniu przez uczestników danych osobowych na 
kartach odpowiedzi podczas konkursu. O szczegółach konkursu czytaj w regulaminie dostępnym na stronie www.jersz.pl. 
  
W przypadku braku przesyłki w piątek 8.03.2013 prosimy o telefon do 12:00 na nr 501 101 866. 

  
  
O przebiegu realizacji konkursu, będziemy Was informowad na bieżąco na stronie www.jersz.pl oraz 
www.facebook.com/LowcyTalentowJersz. Na www.jersz.pl znajdziecie również testy z ubiegłej edycji, zbiory zadao, interesujące 
aktualności edukacyjne oraz informacje o wakacyjnych obozach wypoczynkowo - naukowych.  

  
Życząc Wam sukcesów, 

serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie ENGLISH ACE 2013 ! 
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