
 

 

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU  

Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

”EASY ENGLISH” 

 

I. OGÓLNE INFORMACJE O KONKURSIE 

III Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego ''Easy English” dla szkół podstawowych 

miasta Włocławek i powiatu włocławskiego . 

Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV,V,VI szkół podstawowych pragnących 

sprawdzić swoje umiejętności językowe we współzawodnictwie z uczniami z innych szkół. 

Ideą konkursu jest wspólna zabawa językowa, której celem jest zmotywowanie młodych 

ludzi do nauki języka angielskiego jako narzędzia komunikacji we współczesnej, integrującej 

się Europie. 

II. Organizatorzy 

Konkurs organizowany  jest przez nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 18 we Włocławku  

we współpracy z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku. 

III. Uczestnicy 

W konkursie biorą udział uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych, uczący się języka 

angielskiego.  

Konkurs przebiega na trzech  poziomach językowych: 

 klasy IV 

 klasy V 

 klasy VI 

 

IV. Cele konkursu 

 

 doskonalenie znajomości języka angielskiego 

 umożliwienie uczniom  na poszczególnych etapach nauki zaprezentowanie swojej 

wiedzy i umiejętności 

 motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego 

 podniesienie i wyrównanie poziomu umiejętności językowych.  

OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI  



 wzbogacenie wiedzy o kulturze, geografii  oraz życiu codziennym Wielkiej Brytanii  

i Stanów Zjednoczonych 

V. ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ORAZ WYMAGANIA 

Ogólny zakres wiedzy i umiejętności obowiązujący w trakcie konkursu oparty jest  

na „Podstawie programowej nauczania języków obcych na poziomie szkoły podstawowej ". 

Klasa IV 

- czasownik to be, to have,czasowniki życia codziennego 

- konstrukcja there is, there are 

- zaimki dzierżawcze 

- czasownik can 

- dopełniacz saksoński 

- how much, how many 

-some, any 

- nakazy , zakazy 

- Czas Simple Present, Present Continuous 

Słownictwo: liczebniki głowne, przedmioty w klasie, kraje I narodowości, pomieszczenia  

w domu, meble, rodzina , części ciała, czasowniki dnia codziennego, zwierzęta, podawanie 

czasu  

Klasa V 

- materiał klasy IV plus 

- czasowniki regularne I nieregularne,  

- czas Simple Past 

- stopniowanie przymiotników 

- as….as, not…….as  

- must, mustn’t, don’t have to  

słownictwo: klasa IV  plus liczebniki porządkowe, czasowniki związane ze spędzaniem 

wolnego czasu, przymiotniki opisujące wygląd, przymiotniki ogólnie, miesiące roku, 

zapisywanie dat, środki transport, przedmioty szkolne, sklepy, podawanie cen, nazwy 

filmów, pogoda , problemy zdrowotne 

 



klasa VI 

-materiał klasy IV  i V plus 

- czas Present Perfect, czas Past Continuous, Czas Future Simple, 

- konstrukcja must, have to, should, shouldn’t , mustn’t, don’t have to,  

- konstrukcja too, enough 

- konstrukcja ze słówkiem someone, anyone,no one ( something, somewhere) 

- zdania warunkowe I typu ( dotyczące przyszłości ) 

Słownictwo: klasa IV i V  plus podróżowanie, środki transport,artykuły biurowe, wygląd, 

krajobrazy, programy telewizyjne,  miejsca w mieście 

 

 

VI. PRZEBIEG KONKURSU 

1. Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch etapach: 

- szkolnym, odbywającym się w szkole, której nauczyciele i uczniowie wyrażą chęć 

uczestnictwa; 

- międzyszkolnym ,finałowym który odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 18  

we Włocławku, ulica Hutnicza 5/7  – siedzibie organizatorów. 

2. Uczestnikami etapu szkolnego mogą być wszyscy zainteresowani uczniowie klas IV,V,VI 

szkół podstawowych  z terenu miasta Włocławek oraz powiatu włocławskiego . Do etapu 

międzyszkolnego zakwalifikuje się uczeń z każdego poziomu z największą ilością punktów 

zdobytych w I etapie 

3. Zgłoszenia należy przesyłać drogą elektroniczną do 19 lutego 2016r., na adres 

sp18_easyenglish@onet.pl 

4. Organizator konkursu zapewnia zainteresowanym szkołom test do kopiowania  

we własnym zakresie wraz z kluczem odpowiedzi przesłany drogą elektroniczną na adres 

szkolnego organizatora konkursu.  

Testy na etap szkolny zostaną przesłane do 26 lutego 2016r. 

5.  Terminy poszczególnych etapów: 

 
etap szkolny – 29 lutego  2016 r., godzina 12.00 – 13.00 , czas  trwania 45 minut plus 15 
minut sprawy organizacyjne 

 
etap finałowy – 7 kwietnia 2016 r., godz. 13.00 



13.00  powitanie uczestników i sprawy organizacyjne 

13.30  rozpoczęcie pisania testu – czas trwania 45 minut 

14.30 – 15.30 – przerwa ( zapewniamy napoje i przekąski) 

15.30 - 16.00 – ogłoszenie wyników i rozdanie nagród 

6. Szkolny organizator zobowiązany jest do sprawdzenia testów we własnym zakresie  

i przesłania nazwisk zwycięzców etapu szkolnego wraz z ilością uzyskanych punktów  

(po 1 uczniu z każdego poziomu) oraz imieniem i nazwiskiem nauczyciela 

przygotowującego danego ucznia w terminie  do  11 marca 2016 r. 

7. Członkami komisji etapu międzyszkolnego przedstawiciel Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku oraz nauczyciele angliści . 

 

VI. Nagrody 

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Każdy uczestnik etapu 

finałowego otrzyma dyplom uczestnictwa w konkursie.  

 

 

VII. UWAGI KOŃCOWE 

1.      Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zatrzymania  testów konkursowych z 

etapu międzyszkolnego 

2.      Przystępując do konkursu uczestnicy akceptują zasady regulaminu. 

3.      Wszystkie terminy podane w regulaminie są terminami ostatecznymi. 

4.      Wszelkie sprawy sporne oraz te nieujęte w Regulaminie są rozstrzygane przez 

Organizatora Konkursu.  

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie! 

 

 

Organizatorzy konkursu 

Anita Bukrewicz  SP 18, Sylwia Małecka SP18,  Marta Sobczak SP18,  

Monika Eska    Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, 


