
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO 
ORGANIZOWANEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.ZBIGNIEWA 

KOPRA W SŁUPI 
 

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE I CELE KONKURSU  

• Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Zbigniewa Kopra w 

Słupi  - klasy VI – VIII szkoły podstawowej . 

 • Organizatorem konkursu jest nauczyciel języka angielskiego Kamil Hukowski  

• Za stronę merytoryczną konkursu odpowiada nauczyciel anglista.  

• W skład Szkolnej Komisji Konkursowej wchodzi  nauczyciel  języków obcych  :  

p.Kamil Hukowski  

 

 Cele konkursu to:  

- popularyzowanie języka angielskiego wśród młodzieży szkolnej  

- podniesienie poziomu umiejętności językowych  

- wyłonienie uczniów uzdolnionych językowo .  

- promowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za proces samodzielnego 

uczenia się i rozwijania umiejętności językowych.  

- motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego.  

- stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia stopnia opanowania struktur leksykalno-

gramatycznych w rywalizacji z uczniami innych klas w szkole. 

- rozwijanie uzdolnień uczniów.  

- podniesienie samooceny uczniów 

II. ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ORAZ WYMAGANIA  

Uczniów biorących udział w konkursie obowiązuje:  

● znajomość kategorii gramatycznych, zakresów tematycznych, grup leksykalnych i 

funkcji komunikacyjnych zawartych w Podstawie Programowej oraz programach 

nauczania języka angielskiego dla szkoły podstawowej  dopuszczonych do użytku 

szkolnego przez MEN.  



● umiejętność wypowiadania się, również w formie pisemnej, na tematy związane z 

życiem codziennym oraz wyrażania opinii na tematy związane z życiem młodego 

człowieka we współczesnym świecie,  

● umiejętność zastosowania funkcji językowych umożliwiających posługiwanie się 

językiem angielskim w sytuacjach życia codziennego,  

● rozumienie prostego tekstu narracyjnego oraz ogólnego sensu tekstu, który zawiera 

fragmenty niezrozumiałe,  

● wyszukiwanie żądanych informacji lub szczegółów z częściowo niezrozumiałego tekstu, 

● rozumienie tekstu ze słuchu oraz ogólnego sensu tekstu, który zawiera fragmenty 

niezrozumiałe,  

● stosowanie zasad ortografii,  

● użycie bardziej złożonych struktur leksykalnych i gramatycznych umożliwiających 

posługiwanie się językiem angielskim w sytuacjach życia codziennego,  

● formułowanie płynnych i spójnych wypowiedzi na określone tematy, wyrażenie 

własnych opinii, a także właściwa reakcja językowa na wypowiedź rozmówcy.  

III. PRZEBIEG KONKURSU  

Konkurs odbywa się na jednym poziomie dla klas VI –VIII szkoły podstawowej w celu 

wyłonienia najlepszych trzech anglistów na poziomie klas szkoły podstawowej.  Konkurs 

odbywa się w listopadzie 2020 roku. Konkurs składa się wyłącznie z jednego etapu, trwa 

45 minut. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej uczniów identycznej liczby 

punktów, przyznaje się miejsca ex aequo. Wszyscy zainteresowani konkursem 

zobowiązani są do zgłoszenia chęci uczestnictwa w terminie do 28.10.2020. Konkurs 

przeprowadza Szkolna Komisja Konkursowa w składzie: p. Kamil Hukowski. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

• Informacje na temat konkursu będą zamieszczone na stronie internetowej Szkoły 

Podstawowej oraz na tablicy ogłoszeń  

• Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielać będzie p. Kamil Hukowski 

• W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizator  zastrzega  sobie prawo do zmian w 

regulaminie 


