
Regulamin 

X MIĘDZYSZKOLNY KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

I WIEDZY O WIELKIEJ BRYTANII 

 
 

I.Organizator 

- Organizatorem X edycji Konkursu z języka angielskiego i wiedzy o Wielkiej Brytanii jest 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Piastowie. 

- Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwają nauczyciele języka angielskiego Szkoły 

Podstawowej nr 1 w Piastowie: główny koordynator p.Joanna Kalwajtys-Chłosta,  p.Iwona 

Skiba i p Maria Osińska. 

- Konkurs obejmuje swym zasięgiem szkoły podstawowe w Piastowie. 

II.Cele konkursu  

- Rozpowszechnianie kultury i tradycji krajów anglojęzycznych. 

- Doskonalenie znajomości języka angielskiego. 

- Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego. 

- Zachęcanie do szlachetnej rywalizacji i porównania swoich umiejętności. 

- Propagowanie wykorzystywania technologii komputerowej w nauce języków obcych. 

- Pogłębienie już istniejącej współpracy między piastowskimi szkołami podstawowymi. 

- Integracja środowiska lokalnego.  

III.Warunki uczestnictwa 

- Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas 4-8 piastowskich podstawówek. Po 

pokonaniu etapu wewnątrzszkolnego, max 15 reprezentantów z każdej szkoły, (po trzech 

uczniow na każdym poziomie),weźmie udział w etapie międzyszkolnym. 

- Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie reprezentantów poszczególnych szkół nie później 

niż do 13 listopada 2019 r. wraz z podaniem imion i nazwisk uczniów klasy oraz szkoły na 

adres mailowy szkoły: sp1piast@sp1piast.pl 

IV.Zasady i przebieg konkursu 

Konkurs odbywa się w dwóch etapach: etap szkolny (eliminacje), i finał międzyszkolny w SP 

1 w Piastowie. 

Etap szkolny 

- Przeprowadzony w szkołach macierzystych przez nauczycieli języka, w celu wyłonienia 

łącznie i max.15 uczniów reprezentujących szkołę w terminach dogodnych dla nauczyciela. 

W przypadku gdy nie ma wszystkich poziomów w danej szkole - po 3 reprezentantów  z 

utworzonych oddziałów . 

 

 

Finał międzyszkolny 

- Przeprowadzony zostanie w Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica, 29 listopada 

2018 roku o godzinie  14.00 w salach 16 i 16z oraz 9  

- Czas trwania 50 minut, bez przerwy między częściami. 

- Reprezentanci szkół przybywają wraz z nauczycielem - opiekunem grupy. 

- Konkurs składa się z dwóch części: testu gramatyczno- leksykalnego  (klasy 4-8 po 25 pytań 

oraz z testu kulturowego klasy 4, 5, 6  - 10 pytań,  klasy 7,8 - 15 pytań) 

- Test kulturowy będzie w języku polskim i uczeń musi wykazać się wiedzą na temat 

przedstawionych zagadnień w załączniku. Test gramatyczny będzie przygotowany dla klas 4; 

5-6 łącznie; 7-8 łącznie  i odpowiednio dostosowany do poziomu trudności. 

- Obie części to testy jednokrotnego wyboru.  



- Przed przystąpieniem do konkursu uczniowie zapoznają się z zagadnieniami  podanymi w 

załączniku samodzielnie lub ze wsparciem swojego nauczyciela. 

- Wyniki konkursu będą rozpatrywane łącznie z obu części: gramatycznej i  kulturowej. 

V.Zakres programowy 

- Test gramatyczno- leksykalny obejmuje zakres nowej podstawy programowej realizowanej 

w oparciu o różne, dostępne programy do nauki języka angielskiego w klasach 4-8 szkół 

podstawowych. Test kulturowy obejmuje ogólną wiedzę obejmującą zagadnienia pod hasłem 

„Legendy brytyjskie” 

VI. Jury 

- Nad prawidłowym przebiegiem etapu finałowego konkursu czuwać będzie jury w składzie: 

nauczyciele - organizatorzy oraz jeden nauczyciel spoza Szkoły Podstawowej nr 1  przez 

organizatora konkursu. 

- Prace konkursowe będą oceniane przez komisję, w skład której wejdą zaproszeni 

nauczyciele języka angielskiego szkół uczestniczących w konkursie oraz nauczyciele - 

organizatorzy.  

- Bezpośrednio po zakończeniu konkursu komisja sprawdzi prace i ogłosi wyniki. 

- Nauczyciele, którzy nie wezmą udziału w pracach komisji oceniającej, będą mieli 

możliwość wglądu w wyniki konkursowiczów. 

- Wyniki zostaną ogłoszone w dniu finału konkursu oraz w tym samym dniu nastąpi 

wręczenie nagród.   

VII.Nagrody  

- Laureaci pierwszych miejsc na każdym poziomie otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz 

drobne upominki. 

- Konkursowi patronuje Burmistrz Miasta Piastowa, oraz wydawnictwo Macmillan. 

 
 


