
Regulamin Szkolnego Konkursu Języka Angielskiego  

w Zespole Szkół Plastycznych im. Piotra Michałowskiego  

w Rzeszowie  

dla uczniów klas I LP i klasy IV OSSP. 
 

 

§1. Organizatorem Szkolnego Konkursu Języka Angielskiego są nauczycielki języka 

angielskiego (wchodzące w skład komisji konkursowej). 

 

§2. Cele Konkursu: 

 

1. Promowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za proces samodzielnego uczenia 

się i rozwijania umiejętności  językowych.  

2. Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego.  

3.Motywowanie uczniów do zdobywania wiedzy o krajach angielskiego obszaru językowego. 

4.Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia swoich umiejętności   językowych we 

współzawodnictwie z innymi uczniami szkoły.  

5. Rozwijanie uzdolnień uczniów.  

6. Podniesienie samooceny uczniów.  

 

§3. Uczestnictwo w Konkursie: 

 

1. Konkurs otwarty jest dla wszystkich uczniów klas I LP i IV OSSP.  

2. Uczestnictwo w konkursie należy zgłosić nauczycielowi uczącemu w terminie do 

14.12.2018. 

4. Informacje o Konkursie będą wywieszone w Salach nr 22, 23 i 25 oraz podane na stronie 

internetowej szkoły. 

 

§4. Termin Konkursu: 

 

1. Konkurs odbędzie się w dwóch etapach. 

2. Pierwszy etap Konkursu odbędzie się 18.12.2018 (wtorek).  

3. Drugi etap odbędzie się 12.03.2019 (wtorek).  

 

§ 5. Forma Konkursu: 

 

1. Pierwszy etap stanowił będzie test leksykalno-gramatyczny. Zawierał będzie zadania 

otwarte i zamknięte. Składał się będzie z około 80 pytań. Czas trwania etapu I- 60 minut. 

2. Do drugiego etapu przechodzą ci uczestnicy, którzy uzyskali przynajmniej 70% 

poprawnych odpowiedzi w etapie pierwszym. 

3. Drugi etap odbędzie się w formie testu i zawierał będzie zadania otwarte i zamknięte 

obejmujące zakres leksykalno- gramatyczny oraz elementy wiedzy o Wielkiej Brytanii. Test 

wiedzy składał się będzie z  około 100 pytań. Czas trwania II etapu to 80 minut. 

4. Konkurs będzie obejmował zakres materiału językowego na poziomie intermediate. 

Uczestnicy wykazują się rozumieniem tekstu pisanego, umiejętnością napisania krótkiego 

tekstu użytkowego, znajomością środków leksykalno-gramatycznych, funkcji językowych, 

wyrażeń idiomatycznych oraz umiejętnością ich zrozumienia i zastosowania w zakresie 



poniższych tematów: 

1) człowiek – np. dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, emocje  

i  uczucia, zainteresowania, 

2) dom – np. jego położenie, rodzaj, pomieszczenia, wyposażenie, 

3) życie rodzinne i towarzyskie – np. członkowie rodziny, relacje towarzyskie, 

czynności życia codziennego, sposoby spędzania czasu wolnego, święta  

i uroczystości, 

4) szkoła – np. przedmioty nauczania, wydarzenia z życia szkoły, 

5) praca – np. popularne zawody i ich specyfika, miejsca pracy, 

6) żywienie – np. artykuły spożywcze i ich klasyfikacja, posiłki i ich przygotowanie, 

lokale gastronomiczne, 

7) zakupy i usługi – np. rodzaje sklepów i placówek handlowych, towary, 

sprzedawanie, kupowanie, reklama, korzystanie z usług, reklamacja, 

8) podróżowanie i turystyka – np. wycieczki, zwiedzanie, środki transportu, 

informacja turystyczna, orientacja w terenie, 

9) sport – np. dyscypliny sportu, obiekty i sprzęt sportowy, imprezy sportowe, 

10) zdrowie – np. zdrowy tryb życia, samopoczucie, dolegliwości, choroby i ich 

leczenie, 

11) nauka i technika – np. wynalazki, podstawowe urządzenia techniczne i korzystanie 

z nich, walory i zagrożenia, 

12) świat przyrody – np. pogoda, flora i fauna, krajobraz, ochrona środowiska 

naturalnego, klęski żywiołowe, 

13) kultura  –  np. dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, media. 

Zalecana literatura: 

  Vince, M. Intermediate Language Practice, Macmillan, 

  The Good Grammar Book , Oxford 

 Oxford Bookworms- pozycje dotyczące Wielkiej Brytanii. 

 www.great-britain.co.uk 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Britain  

 http://projectbritain.com/ 

 

§ 6. Wyniki Konkursu: 

 

Wyniki konkursu zostaną wywieszone w Salach nr 22, 23, 25 oraz na stronie internetowej 

szkoły w terminie 7 dni od przeprowadzenia poszczególnych etapów.  

http://www.great-britain.co.uk/
https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Britain
http://projectbritain.com/


 

 

 

§ 7. Nagrody: 

 

1. Osoby zakwalifikowane do II etapu uzyskują cząstkową ocenę celującą za aktywność  

z języka angielskiego. 

2. Laureaci Konkursu otrzymują dyplomy oraz nagrody książkowe bądź inne nagrody. 

4. Rozdanie dyplomów i nagród nastąpi w dniu zakończenia roku szkolnego. 

 

§ 8. Postanowienia końcowe:  

 

1. Regulamin Konkursu dostępny jest w Salach 22, 23 i 25 oraz na stronie internetowej 

szkoły. 

2. Przystępując do Konkursu uczestnik potwierdza, iż akceptuje niniejszy Regulamin  

i opisane w nim warunki uczestnictwa.  

3. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego 

danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu i sposobem ogłaszania 

wyników.  

4. W kwestiach spornych oraz innych nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie 

decydujący głos ma Komisja Konkursowa.  

5. Organizator Konkursu ma prawo modyfikacji Regulaminu. W takim przypadku wszelkie 

zmiany zostają podane do wiadomości uczestników Konkursu poprzez umieszczenie ich na 

stronie internetowej Szkoły.   

 

 

 

 


