
Międzyszkolny Konkurs z Języka Angielskiego 

organizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1 im. J.D. Krasińskiego w Węgrowie 

 

 

     REGULAMIN KONKURSU  

 

Cele konkursu 

 

1. Rozwijanie zdolności i zainteresowań językowych. 

2. Zachęcenie uczniów do poszerzania wiedzy z języka angielskiego. 

3. Umożliwienie uczniom, w tym szczególnie uzdolnionym językowo, sprawdzenia swoich 

wiadomości i umiejętności. 
 

Wiadomości i umiejętności sprawdzane podczas konkursu 

KLASA VII 
 

1. Zagadnienia z gramatyki: stopniowanie przymiotników, czasowniki modalne (should, 
must/mustn’t, have to, can/could), rzeczowniki policzalne i niepoliczalne,  
czasy: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Future 
Simple, Present Perfect,wyrażenie ‘be going to’, pierwszy tryb warunkowy, strona 
bierna w czasie Present Simple i Past Simple. 

2. Zakres słownictwa obowiązujący na danym poziomie edukacyjnym A2/A2+. 
3. Umiejętność czytania tekstu ze zrozumieniem. 

 
Klasa VIII 
 

1. Zagadnienia z gramatyki: stopniowanie przymiotników, czasowniki modalne 
(should/ought to, must/mustn’t, have to, can/could), rzeczowniki policzalne                    
i niepoliczalne, wyrażenie ‘be going to’ oraz ‘used to’, pierwszy i drugi okres 
warunkowy, strona bierna w czasie Present Simple i Past Simple, 
czasy: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Future 
Simple, Present Perfect, mowa zależna (zdania oznajmujące), zdania względne. 

2. Zakres słownictwa obowiązujący na danym poziomie edukacyjnym A2+/B1. 
3. Umiejętność czytania tekstu ze zrozumieniem. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Organizacja konkursu 

 

 

1. Test konkursowy odbędzie się w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 im. J. D. 

Krasińskiego w Węgrowie, ul. Karola Szamoty 35  7 czerwca 2022r. o godzinie 8:00.  

2. Konkurs jest jednoetapowy. 

3. Czas trwania konkursu: 60 minut.   

4. Podczas konkursu uczniowie nie mogą korzystać ze słowników.  
5. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa komisja złożona z dwóch nauczycieli 

Szkoły Podstawowej Nr 1 im. J. D. Krasińskiego w Węgrowie. 

6. Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II mogą być obserwatorami 

konkursu. 

 

 

Zasady udziału w konkursie 

 

1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest dostarczenie do sekretariatu Szkoły 
Podstawowej Nr 1 im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie do 30 maja 2022r.   
formularza zgłoszeniowego i oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział w konkursie 
(załącznik 1 i 2). Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu 
przeprowadzenia i promocji konkursu. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik 
wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia, nazwiska i wizerunku oraz nazwy szkoły, 
do której uczęszcza. 

2. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.   
3. Organizator informuje, że niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym 

zasady konkursu. Przystąpienie uczestnika do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją 
treści niniejszego regulaminu. 

 

Adres organizatora  

 

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie 

ul. Karola Szamoty 35 

07 – 100 Węgrów 

tel. (25) 792 – 23 – 31 /sekretariat/ 

fax: (25) 792 – 66 – 45 

e - mail: gimnazjum.wegrow@wp.pl 

www.gimnazjum.wegrow.pl 

mailto:gimnazjumwegrow@wp.pl
http://www.gimnazjum.wegrow.pl/


 

 

Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody 
 

 

1. Uczniowie - laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, a nauczyciele - 
podziękowania. 

2. Wyniki konkursu oraz termin wręczenia nagród zostaną ogłoszone do 17 czerwca  b.r. 
na stronie internetowej www.gimnazjum.wegrow.pl.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gimnazjum.wegrow.pl/


 

 

 Załącznik 1 

…............................ 

        pieczęć szkoły 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA  

DO MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU Z JĘZYKA ANGIESLKIEGO                                               

 

1. Nazwa szkoły: ....................................................................................................................................... 

 

Adres szkoły: ............................................................................................................................................ 

 

Telefon kontaktowy: ................................................................................................................................ 

 

2. Imię i nazwisko ucznia: …....................................................................................................…                                 Klasa:…......................................... 

 

3. Imię i nazwisko nauczyciela lub opiekuna ucznia uczestniczącego w konkursie: ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Telefon kontaktowy: .........................................                      …............................................................ 

                                                                                                                 podpis nauczyciela / opiekuna 

 

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

                                      data i czytelny podpis uczestnika 

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

                                                                                                               podpis i pieczęć dyrektora szkoły 

                                                    

  

 

                                                                                                                                                                                Załącznik 2 

OŚWIADCZENIE 
o wyrażeniu zgody na udział w Międzyszkolnym Konkursie z Języka Angielskiego 

 

Ja, niżej podpisany rodzic/opiekun prawny  ………………………….……………………………………,  

                                                                                                        imię i nazwisko dziecka 

 ur. dnia …………………………………… w ……….………………………………  ucznia/uczennicy klasy ……………….    

                        data ur. dziecka        

W związku z powyższym wyrażam zgodę na publikowanie na stronach internetowych szkoły danych osobowych oraz wyników uzyskanych przez moją córkę/mojego 
syna na poszczególnych etapach konkursu. 

Ponadto potwierdzam, że zapoznałem się z informacją dotyczącą przetwarzania przez Szkołę Podstawową  Nr 1 im. Jana  Dobrogosta  Krasińskiego w Węgrowie 
danych osobowych mojego dziecka (oraz moich) w związku z jego udziałem w konkursie – zgodnie z art. 13 RODO. 

 

………………………………..                                              ……..………………………………………… 

  data                                     imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego 

 



 


