
Regulamin Gminnego Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów klas III 

MASTER  OF ENGLISH 

Organizator konkursu: 

Zespół Szkół w Kępicach 

Nauczycielki odpowiedzialne za przeprowadzenie konkursu:  

Agnieszka Kłobuch (tel. 663 676 129) i Julita Łuczak (tel. 609 278 695) 

Cele konkursu: 

1. Zainteresowanie uczniów klas młodszych nauką języka angielskiego;  

2. Zachęcenie do rozwijania swoich umiejętności językowych i poszerzania zasobów wiedzy;  

3. Rozwijanie umiejętności praktycznego wykorzystania posiadanego zasobu wiedzy;  

4. Oswojenie  uczniów  z  formą  konkursów  i  sprawdzianów  językowych, a także podniesienie 

samooceny uczniów; 

 

Adresaci konkursu: 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas II i III szkół podstawowych; 

2. Każdą szkołę mogą reprezentować maksymalnie 3 osoby, zgłoszone przez nauczycieli języka 

angielskiego telefonicznie do organizatorów konkursu – p. Agnieszki Kłobuch lub p. Julity Łuczak; 

 

Zgłoszenia i warunki konkursu: 

1. Konkurs  odbędzie  się  22 maja 2019 r. o godz. 12.00 na terenie Szkoły Podstawowej w Kępicach 

w sali nr 16. 

2. Czas trwania konkursu wynosi 60 minut (15 minut – czynności organizacyjne, 45 minut - pisanie 

testu). 

3. Udział w konkursie należy zadeklarować do dnia 10 maja 2019 r. (telefonicznie do nauczycielek 

odpowiedzialnych za organizację konkursu). 

4. Konkurs może zawierać treści wykraczające poza podstawę programową języka angielskiego dla 

klas  I-III . 

5. Konkurs będzie miał formę testu pisemnego oraz będzie zawierał zadania ze słuchu.  

6. Uczestnicy dodatkowo muszą zabrać ze sobą kredki. 

7. Zwycięzcą konkursu zostanie osoba, która uzyska najwyższą liczbę punktów z testu.  



8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone ok. 30 min po oddaniu testu przez ostatniego uczestnika. 

9. Rozdanie nagród nastąpi niezwłocznie po ogłoszeniu wyników. 

10. Laureaci I, II i III miejsca otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe, a pozostali 

uczestnicy dyplomy uczestnictwa w konkursie.           

Laureat I miejsca otrzymuje tytuł MASTER OF ENGLISH. 

Zagadnienia: 

 słownictwo: podpisywanie obrazków: 

 liczebniki, części ciała, pogoda, zabawki, pomieszczenia i sprzęty domowe, ubrania, produkty 

spożywcze; 

 rozumienie tekstu pisanego – kolorowanie obrazka; 

 określanie godzin (pisanie ze słuchu zdania lub zapis liczbowy);  

 reagowanie językowe, praca z tekstem: zdania prawda/fałsz; 

 gramatyka: to be, zaimki dzierżawcze i wskazujące, have got, there is/are, present simple 

(podstawy); 

 przyimki miejsca; 

 liczba mnoga rzeczownika, również rzeczowniki nieregularne; 

 wiedza realioznawcza: stolice państw: Irlandia, Anglia, Szkocja, Walia, Irlandia Północna, USA, 

symbole świąt: St. Patrick’s Day, Christmas, Easter, Valentine’s Day, Thanksgiving Day – kiedy te 

święta są obchodzone, prezydent USA, premier Wielkiej Brytanii, królowa Elżbieta II (gdzie 

mieszka); 

 

Wszelkich dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają nauczycielki odpowiedzialne za 

organizację konkursu pod wskazanymi w regulaminie numerami telefonu.  

 

 


