REGULAMIN I GMINNEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO
”CHECK YOUR ENGLISH ”

I. ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem konkursu jest SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO
W DĘBOWEJ GÓRZE
KONKURS OBJĘTY PATRONATEM WÓJTA GMINY SKIERNIEWICE
II. CELE KONKURSU
• rozwijanie zainteresowań językiem angielskim,
• podniesienie poziomu umiejętności językowych,
• wyłonienie uczniów uzdolnionych językowo i wspieranie ich w nauce,
• motywowanie do dalszego samodzielnego pogłębiania wiedzy i umiejętności z zakresu języka
angielskiego, jak również znajomości kultury krajów anglojęzycznych.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA
Termin konkursu: 27 kwietnia 2021r., godz. 9.00
Miejsce konkursu: Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Dębowej Górze
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkoły podstawowej z kl. II- III oraz kl. VI- VIII
wyłonieni w eliminacjach szkolnych (pierwszy etap konkursu).
Nauczyciel typuje po 2 uczniów z danej grupy wiekowej (4 uczniów z danej szkoły), wypełnia kartę
zgłoszenia ( załącznik nr 1 i przesyła ją e-mailem na adres spdg@vp.pl w terminie do 16 kwietnia
2021r.

IV. FORMA KONKURSU I ZAKRES OBOWIĄZUJĄCEGO MATERIAŁU
Konkurs posiada formę zadań zamkniętych. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna (35 zdań dla klas
2-3 oraz 45 dla klas 6-8) sprawdzających stopień opanowania materiału gramatyczno - leksykalnego
przewidzianego programem nauczania w klasach 2-3 oraz 6 - 8 szkoły podstawowej. W klasach 6-8
test będzie zawierał zadania ze słuchu.
Zakres obowiązującego materiału znajduje się w załączniku nr 2.

V. PRZEBIEG KONKURSU
Drugi etap konkursu trwa 45 minut.
•

W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej uczniów identycznej liczby punktów,
o wygranej decyduje większa ilość zdobytych punktów z części gramatycznej, następnie ze
zrozumienia ze słuchu.
Nadzór nad prawidłowym przebiegiem konkursu przejmuje Komisja Konkursowa składająca
się z nauczycieli języka angielskiego ze szkół biorących udział w rywalizacji.

•

VI. HARMONOGRAM KONKURSU
1.
2.
3.
4.

9.00 - powitanie wszystkich uczestników konkursu
9.10 - 9.55 - część konkursowa
9.55 - poczęstunek i część artystyczna
10.45 - 11.10 - przedstawienie wyników konkursu i wręczenie nagród.

Załącznik 1
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU
W
I GMINNYM KONKURSIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO ”CHECK YOUR ENGLISH ”
Szkoła .................................................................................. w ............................................
IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA ORAZ KLASA (prosimy wypełnić DRUKOWANYMI literami)
1. ................................................................................................................................................................
2. ................................................................................................................................................................
3. ................................................................................................................................................................
4. .........................................................................................................................................................…

organizowanym w dniu 27 kwietnia 2021 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Twardowskiego
w Dębowej Górze

Imię i nazwisko nauczyciela : ...............................................................................................................
Data: .....................................................................................

Dyrektor Szkoły

Nauczyciel
...................................

....................................

Pieczątka Szkoły

W związku z udziałem uczniów w I Gminnym Konkursie Języka Angielskiego w dniu 27 kwietnia 2021r. prosimy
o podpisanie niniejszej zgody.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………………. w I Gminnym Konkursie Języka
Angielskiego „Check your English” oraz na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych obejmujących: imię,
nazwisko w zbiorze danych. Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany(a) o dobrowolności podania danych,
prawie do wglądu danych i żądania ich poprawienia lub usunięcia ze zbioru, a także o tym, że dane te będą wykorzystane
do celów promocyjno-edukacyjnych oraz że nie będą udostępniane jakiemukolwiek odbiorcy lub innemu administratorowi.

(podpis rodzica/opiekuna)

W związku z udziałem uczniów w I Gminnym Konkursie Języka Angielskiego w dniu 27 kwietnia 2021 r. prosimy o
podpisanie niniejszej zgody.
(podpis rodzica/opiekuna)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………………. w I Gminnym Konkursie Języka
Angielskiego „Check your English” oraz na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych obejmujących: imię,
nazwisko w zbiorze danych. Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany(a) o dobrowolności podania danych,
prawie do wglądu danych i żądania ich poprawienia lub usunięcia ze zbioru, a także o tym, że dane te będą wykorzystane
do celów promocyjno-edukacyjnych oraz że nie będą udostępniane jakiemukolwiek odbiorcy lub innemu administratorowi.

(podpis rodzica/opiekuna)

W związku z udziałem uczniów w I Gminnym Konkursie Języka Angielskiego w dniu 27 kwietnia 2021 r. prosimy o
podpisanie niniejszej zgody.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………………. w I Gminnym Konkursie Języka
Angielskiego „Check your English” oraz na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych obejmujących: imię,
nazwisko w zbiorze danych. Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany(a) o dobrowolności podania danych,
prawie do wglądu danych i żądania ich poprawienia lub usunięcia ze zbioru, a także o tym, że dane te będą wykorzystane
do celów promocyjno-edukacyjnych oraz że nie będą udostępniane jakiemukolwiek odbiorcy lub innemu administratorowi.

(podpis rodzica/opiekuna)

W związku z udziałem uczniów w I Gminnym Konkursie Języka Angielskiego w dniu 27 kwietnia 2021 r. prosimy o
podpisanie niniejszej zgody.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………………. w I Gminnym Konkursie Języka
Angielskiego „Check your English” oraz na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych obejmujących: imię,
nazwisko w zbiorze danych. Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany(a) o dobrowolności podania danych,
prawie do wglądu danych i żądania ich poprawienia lub usunięcia ze zbioru, a także o tym, że dane te będą wykorzystane
do celów promocyjno-edukacyjnych oraz że nie będą udostępniane jakiemukolwiek odbiorcy lub innemu administratorowi.
(podpis rodzica/opiekuna)

Załącznik 2

Zakres materiału do I Gminnego Konkursu Języka Angielskiego
„ Check your English”
Klasy: VI- VIII
Gramatyka:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Czasy: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect,
Past Continuous, Future Simple
Przedimki: a, an, the
Liczba mnoga rzeczowników (regularna i nieregularna)
Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
Czasowniki: to be, to have got
Zaimki wskazujące
Zaimki osobowe
Przymiotniki i zaimki dzierżawcze
some, any, a lot of, much, many
Stopniowanie przymiotników
Czasowniki modalne: can, must, have to, should, could, may, would
Dopełniacz saksoński
Przyimki czasu, określające ruch i położenie
I tryb warunkowy
Struktura: going to
Konstrukcja: there is/are
Strona bierna (czasy teraźniejsze, czasy przeszłe, czas Present Perfect)

Słownictwo:
Repetytorium ósmoklasisty z języka angielskiego.Macmillan, autor : K. KotorowiczJasińska i Z. Pokrzewiński
•

Człowiek

•

Miejsce zamieszkania

•

Edukacja

•

Praca

•

Życie prywatne

•

Żywienie

•

Zakupy i usługi

•

Podróżowanie i turystyka

•

Ubrania i akcesoria

•

Kultura

Klasy: II- III
Gramatyka:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Czasowniki: to be, to have got
Czasy: Present Simple, Present Continuous
Liczba mnoga rzeczowników
Zaimki osobowe
Przymiotniki dzierżawcze
Przedimki: a, an, the
Czasownik modalny: can
Konstrukcja: Let’s…, want to, there is/are, like
Tryb rozkazujący
Przyimki czasu i miejsca

Słownictwo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Liczebniki 1-100
Dni tygodnia,miesiące, pory roku, pogoda
Kolory
Czynności wykonywane w wolnym czasie
Jedzenie i nazwy posiłków
Zwierzęta
Nazwy krajów
Ubrania
Sport
Rodzina
Zabawki
Części ciała
Budynki, nazwy pomieszczeń i ich wyposażenie
Zegar i określanie czasu i słownictwo związane z podawaniem godziny
Czynności dnia codziennego
Miejsca w mieście

