
Regulamin III Gminnego Konkursu  Języka Angielskiego      
                             „My Little English World” 
                                        organizowanego przez 
     Szkołę Podstawową im. 4PDP im.J.Kilińskiego w Piasecznie 
 
 
 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs 
przeprowadzony w szkołach podstawowych 
2. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im.4PDP im.J.Kilińskiego 
i nauczyciel jęz.angielskiego –Ewa Dunagin . 
 
II.Uczestnicy  
W konkursie biorą udział uczniowie klas 3 szkół podstawowych uczący się 
języka angielskiego w szkole lub poza szkołą.Uczestnicy konkursu na 
szczeblu szkolnym winni wykazać się znajomością języka określoną 
podstawą programową języka angielskiego dla klas 1-3 szkół podstawowych  
. 
III. CELE KONKURSU 
1. Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania językiem angielskim. 
2. Krzewienie zdrowej rywalizacji. 
3. Sprawdzenie znajomości zagadnień gramatycznych, słownictwa i wyrażeń 
komunikacyjnych związanych z życiem codziennym. 
4. Kształtowanie umiejętności językowych takich jak czytanie ze 
zrozumieniem, pisanie  i zastosowanie gramatyki w zadaniach praktycznych. 
5.Motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i zdobywania 
nowych umiejętności, 
6.Podniesienie poziomu umiejętności językowych (słuchania, mówienia, 
pisania i czytania). 
7.Wprowadzenie uczniów w atmosferę przyszłych egzaminów i konkursów. 
8.Inspirowanie nauczycieli do podejmowania różnorodnych działań w zakresie 
pracy z uczniem zdolnym. 
 
IV. KOMISJA KONKURSOWA 
1. W I etapie prace sprawdzane będą przez nauczycieli uczących w danej 
szkole 
podstawowej. 
2. W II etapie w skład komisji wchodzą organizatorzy i wybrani, chętni 
nauczyciele. 
3. Przewodniczącym jury jest nauczyciel – organizator konkursu. 
4.Każda szkoła biorąca udział w konkursie powinna wydelegować jednego 
nauczyciela do pracy w komisji konkursowej. 
 
 
 
 
 



V. UCZESTNICY KONKURSU, JEGO PRZEBIEG I WYNIKI 
1. I etap: 
a) I etap Gminnego Konkursu Języka Angielskiego odbędzie się 
23.11. 2015 roku o godzinie 10.00 w danej szkole podstawowej, która 
zgłosiła chęć uczestnictwa w konkursie. 
b) Czas pracy uczniów - 60 minut. 
c) Test konkursowy dla I etapu układają nauczyciele  ze szkół biorących 
udział  w konkursie. 
2. II etap: 
a) Do II etapu przechodzą uczniowie, którzy zdobędą 80 % z danego testu, 
ale nie więcej niż 10 osób z wszystkich klas 3 w danej szkole. 
b) Warunkiem uczestnictwa w II etapie jest przesłanie prac finalistów do 
Szkoły Podstawowej im. 4PDP im. J Kilińskiego Piasecznie ul.Świętojańska 
18 w terminie do 4 grudnia 2015 roku wraz z protokołem z konkursu (wzór 
protokołu stanowi załącznik do regulaminu). 
c) II etap Gminnego Konkursu Języka Angielskiego odbędzie się 
w Szkole Podstawowej im. 4PDP im.J.Kilińskiego w Piasecznie. 
d) O terminie II etapu konkursu powiadomimy  faksem i na stronie 
internetowej szkoły. 
3. Wyniki etapu finałowego zostaną ogłoszone na stronie internetowej 
www.sp1piaseczno.pl jak również zostaną przesłane faksem do szkół 
biorących udział w konkursie. Nauczyciel-koordynator ze szkoły biorącej 
udział w konkursie jest zobowiązany do poinformowania uczniów o 
uzyskanych przez nich wynikach, jak również o terminie uroczystego 
wręczenia nagród. 
4.Konkurs nie jest przeznaczony dla uczniów, których językiem 
ojczystym jest język angielski. 
5. Reklamacje i zastrzeżenia można zgłaszac do 30 dni od daty 
przeprowadzenia II etapu konkursu. 
 
 
VI. ZAKRES MATERIAŁU OBOWIĄZUJĄCY NA KONKURSIE 
1. Konkurs zawierać będzie pytania dotyczące najbliższego otoczenia 
dziecka. Jak również elementy gramatyki, słownictwa, pracy z tekstem 
czytanym , a także zadania z komunikacji. Zakres materiału obowiązujący na 
danym etapie konkursu będzie przesłany wraz z zaproszeniem do wzięcia 
udziału w konkursie. 
 
VII. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZATOREM 
1. Organizator konkursu zobowiązuje się do rzetelnej współpracy 
z nauczycielami i szkołami biorącymi udział w konkursie. 
2. Szkoły biorące udział w konkursie proszone są o zgłoszenie uczniów. 
• drogą elektroniczną: ewittam@gmail.com 
• listowną: Szkoła Podstawowa im.4PDP im.J.Kilińskiego ul. 
Świętojańska 18 , 05-500 Piaseczno (decyduje data stempla pocztowego) 

• Lub faksem  0227570072 
do 18 listopada  2015 roku z dopiskiem: I Gminny Konkurs Języka 
Angielskiego  „My Little English World” 
 
                                                                                                             Opracowanie 



                                                                                                            Ewa Dunagin 
                     
 
 

 
 
 
Protokół z I etapu I Gminnego Konkursu Języka Angielskiego 
 
Nazwa szkoły: 
.……………………………………………………………………………….. 
Adres szkoły: 
..………………………………………………………………………………… 
Godzina rozpoczęcia konkursu: ………………… 
Godzina zakończenia konkursu: ………………… 
Liczba uczniów biorących udział w konkursie:........................ 
Uczniowie zakwalifikowani do konkursu: (imię i nazwisko, klasa, liczba 
punktów) 
1. 
…........................................................................................................................ 
2. 
............................................................................................................................ 
3. 
............................................................................................................................ 
4. 
............................................................................................................................ 
5. 
............................................................................................................................ 
6. 
………………………………………………………………………………………….. 
7. 
………………………………………………………………………………………….. 
8. 
………………………………………………………………………………………….. 
9. 
………………………………………………………………………………………….. 
10. 
………………………………………………………………………………………….. 
Nauczyciel koordynator: 
…...............................………………………………………... 
Nauczyciele asystujący 1. 
.……………..............................…………………………..... 
                                      2. 
.……………..............................…………………………..... 

 
 
 
 
 



Podpis i pieczątka 
Dyrektora Szkoły 

 

 

 

                                        Zakres materiału na II etap konkursu 
 
 
 
Funkcje językowe: 
 
· _pozdrawianie innych osób, witanie i żegnanie się  
· _przedstawianie siebie i innych osób  
· _pytanie o samopoczucie i udzielanie odpowiedzi  
· _podawanie i uzyskiwanie informacji personalnych, tj. wiek, miesiąc urodzin 
    opisywanie relacji rodzinnych  
· _wydawanie i wykonywanie poleceń  
· _wyrażanie prośby i podziękowania  
· _pytanie o pozwolenie  
· _wyrażanie zgody i niezgadzanie się  
· _wyrażanie opinii  
· _wyrażanie upodobań  
· _wyrażanie podziwu i pochwały  
· _wyrażanie umiejętności wykonywania czynności  
· _opisywanie elementów wyglądu i ubioru  
· _nazywanie przedmiotów i zwierząt  
· _opisywanie zwierząt, ich zwyczajów i miejsca zamieszkania  
· _opisywanie domu  
· _określanie miejsca przebywania osób, położenia przedmiotów i pytanie o 
nie  
· _określanie koloru, rozmiaru i wieku  
· _opisywanie miejsc i krajobrazu  
· _opisywanie pogody i pór roku  
· _określanie ilości i wielkości  
· _wyrażanie czynności stałych i tymczasowych  
· _opisywanie rozkładu dnia  
· _pytanie o godzinę i podawanie czasu  
·  
 



 
 
2. Słownictwo  
 
· _przybory szkolne  
· _zabawki  
· _kolory  
· _liczebniki  
· _zwierzęta dzikie i domowe  
· _członkowie rodziny  
· _części ciała  
· _elementy ubioru i wyglądu zewnętrznego  
· _typy pogody  
· _dni tygodnia, pory dnia, nazwy miesięcy, pory roku  
· _czynności codzienne  
· _wakacje i sposoby spędzania wolnego czasu  
 _elementy krajobrazu  
· _miejsca użytku publicznego  
· _pomieszczenia w domu  
· _artykuły żywnościowe i nazwy posiłków  
· _sporty  
· _słownictwo związane ze świętami  
 
3. Gramatyka  
  
· _odmiana czasownika   be  w czasie teraźniejszym  
· _konstrukcja  there is\there are 
· _odmiana czasownika have got 
· _czasownik modalny can 
· _tryb rozkazujący  
· _czas Present Simple 
· _czas Present Continous 
· _konstrukcja  Let’s 
· _przyimki miejsca i czasu  
· _liczba pojedyncza i mnoga rzeczowników  
· _określnik  some 
· _przedimki a i the 
· _zaimki wskazujące  this \that 
· _zaimki dzierżawcze  
· _dopełniacz saksoński ‘s 



 


