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Zasady przeprowadzenia finału IV Konkursu Języka Angielskiego 
 

Część I  
 

Zawody w części I będą miały formę egzaminu pisemnego na poziomie nie niższym niż 

intermediate (B1) i nie wyższym niż Upper-intermediate (B2), który w formie pytań otwartych 

i zamkniętych jednokrotnego wyboru sprawdzi następujące umiejętności językowe: 

Listening (słuchanie) – max. 20 pkt. 

Reading (czytanie) – max. 20 pkt. 

Grammar (gramatyka) – max. 20 pkt. 

Vocabulary (słownictwo) – max. 20 pkt. 
 

Czas trwania I części finału – 90 minut. 

 

Część II 
 

1. Writing (pisanie) – czas trwania 60 minut. (max. 20 pkt.) 

Uczestnicy piszą opowiadanie lub list prywatny o długości 200 – 250 słów, na podany 

temat. 

 

2. Speaking (mówienie) – od godz. 16.30 (max. 20 pkt.) 
 

 Każdy uczestnik będzie miał 10 – 15 minut na 2 – 3 minutową prezentację wylosowanego 

 tematu oraz improwizowaną dyskusję z egzaminatorem. 
 

 
 Tematy na części ustnej: 
 

 - everyday life in today’s world, 

 - the English Language, 

 - education, 

 - hobbies and pastimes, 

 - sport and leisure, 

 - the natural world, 

 - problems of young people, 

 - travel and tourism, 

 - health and medicine, 

 - food and cooking, 

 - fashion, 

 - shopping, 

 - mass media, 

 - entertainment, 

 - reading and books. 
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