
REGULAMIN  SZKOLNEGO  KONKURSU  

Z JĘZYKA  ANGIELSKIEGO 

      

I. Cele konkursu 

 

1. Rozwijanie sprawności językowych i pogłębianie wiedzy z zakresu gramatyki i leksyki języka 

angielskiego. 

2. Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań do samodzielnego pogłębiania wiedzy i umiejętności 

językowych. 

3. Wzmacnianie wiary we własne siły i uświadomienie  możliwości osiągnięcia sukcesu. 

4. Popularyzacja języka angielskiego. 

5. Kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec innych narodów, ich kultury i języka. 

 

 

II. Forma konkursu 

Konkurs jest skierowany do wszystkich uczniów kl. III gimnazjum oraz uczniów klas VIII szkoły 

podstawowej, którzy uczą się języka angielskiego. Uczniowie napiszą  test leksykalno-

gramatyczno-komunikatywny oraz sprawdzający rozumienie tekstu pisanego. 

 

III. Zakres materiału 

Ogólny zakres wiedzy i umiejętności obowiązujący w trakcie konkursu jest oparty na „Podstawie 

programowej nauczania języków obcych na poziomie gimnazjum” i obejmuje tematykę, sytuacje, 

reakcje językowe i materiał leksykalno-gramatyczny określony w programie nauczania. 

 

 

IV. Przebieg konkursu 

Konkurs odbędzie się 5 czerwca 2019r. w Szkole Podstawowej Nr 1  im. Jana Dobrogosta 

Krasińskiego   w Węgrowie przy ul. Karola Szamoty 35. Przewodniczący Komisji Konkursowej 

sprawdzi przed rozpoczęciem pracy listę obecności oraz poinformuje uczestników o wpisaniu   

w odpowiednim miejscu testu swoich danych osobowych (imię, nazwisko, klasa). Konkurs będzie 

trwać 90 minut od ogłoszenia przez Przewodniczącego Komisji Konkursowej momentu 

rozpoczęcia pracy. 



 

V. Ocenianie prac konkursowych 

Każda praca zostanie sprawdzona, oceniona przez członków Komisji Konkursowej zgodnie                 

z ustaloną wcześniej skalą punktacji oraz sprawdzona i podpisana przez Przewodniczącego 

Komisji Konkursowej. Oficjalne wyniki konkursu ogłoszone zostaną na tablicy informacyjnej  

w budynku szkoły w terminie 7 dni od daty przeprowadzenia konkursu oraz na stronie 

internetowej szkoły. Uczniowie, którzy uzyskają co najmniej 80% punktów możliwych do 

zdobycia otrzymają na świadectwie ukończenia szkoły ocenę o jeden stopień wyższą. 

 

VI. Postanowienia końcowe 

Z przebiegu konkursu zostanie sporządzony protokół, który wraz z listą uczestników pozostanie       

w dokumentacji szkolnej. Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Nauczyciele 

języka angielskiego mogą również wyróżnić uczniów biorących udział w konkursie oceną 

cząstkową  z nauczanego przedmiotu, i/lub pochwałą, doceniając wkład pracy uczniów                 

w przygotowanie się do konkursu. 

 


