
   

 

Regulamin międzyszkolnego konkursu 

z języka angielskiego 

dla szkół podstawowych 

 

 
 Informacje o organizatorze: 

 

 Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławcu 

 Osoba odpowiedzialna: p. Elżbieta Farion i p. Alicja Ulanicka 

 Terminy: etap międzyszkolny (Część pisemna)  27 kwietnia 2022 r. o godz. 10.00 

 Konkurs trwa 60 minut 

Cele: 

 Popularyzacja języka angielskiego wśród uczniów szkół podstawowych; 

 Rozwijanie zainteresowania uczniów w kierunku języka angielskiego; 

 Wspieranie uczniów w indywidualnym rozwoju; 

 Kształtowanie wiedzy o krajach anglojęzycznych; 

 Umożliwienie uczniom wykazania się wiedzą szkolną i pozaszkolną; 

 

Warunki uczestnictwa i sposoby przeprowadzenia konkursu: 

 Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie do 18 kwietnia 2022 r. poprawnie wypełnionego zgłoszenia 

o przystąpieniu do konkursu (załącznik: karta zgłoszenia): 

na adres mailowy szkoły-jaroslawiecszkola@wp.pl,  

 

 



 Adresatami konkursu są uczniowie klas 2-8 szkół podstawowych, którzy wykazują się bardzo dobrą 

znajomością języka angielskiego oraz zainteresowaniem kulturą krajów anglojęzycznych; 

 Wszyscy chętni uczniowie w danej szkole z klas 2-8 mogą wziąć udział w I etapie szkolnym; 

 Uczniowie mogą przystąpić do testu konkursowego na TRZECH POZIOMACH 

-  klasy 2 i 3 SP – poziom I 

            -  klasy 4 i 6 SP – poziom II 

- klasy 7 i 8 SP – poziom III 

 Szkoła może wystawić  2 uczniów na każdy poziom konkursu 

 Międzyszkolny  etap konkursu – 27 kwietnia 2022 r.  składającym się z  części pisemnej: 

a) test wyboru z zakresu kultury i tradycji krajów anglojęzycznych. 

b) test gramatyczno-leksykalny z języka angielskiego z zakresu materiału nauczania w klasach  

2-8 szkoły podstawowej z uwzględnieniem czytania ze zrozumieniem;  

 
 

 
Informacja o wynikach 

 Wynikach zostaną ogłoszone po krótkiej przerwie koniecznej na sprawdzenie prac konkursowych. 

Zaświadczenia dla nauczycieli 

 Nauczyciele otrzymują stosowne zaświadczenie za:  

a) Przygotowanie uczniów do konkursu  

 

Nagrody i wyróżnienia 

a) Nagrody i dyplomy - trzech uczniów z najwyższą ilością punktów na danym poziomieuzyskanych 

na etapie finałowym;  

b) Wyróżnienia - Przewidywane są również wyróżnienia dla uczniów, którzy uzyskają wysoki wynik 

na każdym etapie. 

Uwagi końcowe: 

 Wszelkie pytania i wątpliwości należy kierować na adres: efarion@onet.pl 

 Wszystkie informacje dotyczące Konkursu wraz z regulaminem znajdą Państwo na stronie 

internetowej szkoły: https://spjaroslawiec.edupage.org/contact/ 

 


