
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

DLA KLAS VII- VIII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 WE WRONKACH 

 

1. ORGANIZATORZY: 

Organizatorami konkursu są nauczyciele języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 3              

we Wronkach. 

2. TERMIN KONKURSU: 

Konkurs odbędzie się na początku czerwca w Szkole Podstawowej nr 3 we Wronkach. 

3. CELE KONKURSU:  

a. Motywowanie uczniów do pogłębiania wiedzy z języka angielskiego. 

b. Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia stopnia opanowania struktur leksykalno-

gramatycznych.  

c. Rozwijanie uzdolnień uczniów i rozbudzanie zainteresowań w zakresie znajomości 

języka angielskiego. 

d. Podniesienie samooceny uczniów.  

4. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE: 

a. Konkurs adresowany jest do uczniów klas VII- VIII. 

b. Uczniowie zgłaszają chęć udziału w konkursie swojemu nauczycielowi języka 

angielskiego do 14 maja. 

5. FORMA KONKURSU I ZAKRES MATERIAŁU: 

Test konkursowy składa się z zadań sprawdzających stopień opanowania struktur gramatyczno-

leksykalnych zawartych w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

6. PRZEBIEG KONKURSU: 

a. Konkurs składa się z jednego etapu i trwa 60 minut.  

b. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem konkursu sprawuje Komisja Konkursowa 

powołana przez organizatora. 

c. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi po zakończeniu konkursu.  

7. NAGRODY: 

a. Za zajęcia pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca przewidziane są nagrody rzeczowe.  

b. Laureaci konkursu otrzymają również celującą ocenę cząstkową z języka angielskiego,             

a pozostali uczestnicy bardzo dobrą ocenę cząstkową z języka angielskiego. 

  



8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

a. Regulamin Konkursu dostępny jest w Szkole Podstawowej nr 3 we Wronkach                                 

u nauczycieli języka angielskiego oraz na stronie internetowej szkoły. 

b. Udział w konkursie jest jednoznaczny z zaakceptowaniem Regulaminu przez 

uczestników.  

c. Uczestnik konkursu poprzez udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego 

danych osobowych w celu związanym z realizacją konkursu i sposobem ogłaszania 

wyników.  

d. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo modyfikacji Regulaminu.                            

Wszelkie zmiany zostaną niezwłocznie podane uczestnikom konkursu. 

  



Załącznik nr 1 

ZAKRES MATERIAŁU  

SZKOLNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS VII-VIII 

ROK SZKOLNY 2020/2021 

1. Gramatyka: 

• wyrażanie przyszłości - czasy: future simple, present continuous i "be going to", 

• porównanie czasów: present simple i present continuous, 

• porównanie czasów: past simple i past continuous, 

• czas present perfect simple, 

• porównanie czasów: present perfect simple, past simple, present simple, 

• zastosowanie wyrażeń  "be able to", "used to", 

• czasowniki modalne: might, may,can,could ,should, must, have to, 

• czasowniki policzalne i niepoliczalne, how much, how many, any,some, 

• there is, there are, 

• przymiotniki z końcówką -ed i -ing, 

• stopniowanie przymiotników, nieregularne przymiotniki i przysłówki w stopniu 

wyższym  

      i najwyższym, 

• podstawowe "phrasal verbs", 

• "enough" z przymiotnikiem i rzeczownikiem, too 

  2. Funkcje językowe i słownictwo: 

• opis wyglądu i osobowości człowieka, opis ubrań, 

• uczucia i emocje, 

• jedzenie i jego składniki, 

• różne formy transportu, podróżowanie, 

• spędzanie wolnego czasu, wakacje, 

• zdrowie, choroby, ich objawy i leczenie, wypadki, 

• pogoda, krajobrazy, 

• w kinie, typy filmów, 

• nauka i technika, odkrycia naukowe, technologie informacyjno-komunikacyjne, 

• komputery, smartphony i inne nowoczesne codzienne przedmioty, 

• spędzanie wolnego czasu, 

• świat przyrody, problemy i ochrona środowiska naturalnego, 



• środowisko naturalne; zagrożenia i ochrona środowiska; klęski żywiołowe, 

• dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, 

• życie rodzinne i towarzyskie, konflikty i problemy, 

• edukacja, rodzaje szkół, 

• narzędzia pracy człowieka, 

2. Wiedza o krajach anglojęzycznych: 

https://www.youtube.com/watch?v=AuQgnUVBIEI 
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