
I POWIATOWY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO  

DLA UCZNIÓW  

KLAS V,  VI, VII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

 

‘Pokaż mi swój język’ 
 

rok szkolny 2018/2019 

 

ORGANIZACJA I PRZEBIEG KONKURSU: 

 

1. Celem konkursu jest zachęcenie uczniów Szkół Podstawowych do pogłębiania znajomości 

języka angielskiego.  

Konkurs ma rozwijać takie sprawności jak: czytanie, mówienie, słuchanie, pisanie oraz 

komunikowanie się w języku angielskim.  

2. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 2 w Rydułtowach, ul. Raciborska 270, 

44-280 Rydułtowy 

3. Data i miejsce konkursu: 5 kwietnia 2019, godz.9.00, Szkoła Podstawowa 

nr 2 w Rydułtowach 

4. Zgłoszenia do konkursu przyjmujemy do 22 marca 2019 pod adresami mailowymi 

organizatorów:  

Katarzyna Bluszcz: bluszczkatarzyna@gmail.com 

Marcelina Kuźnik: soniad@poczta.onet.pl 

5. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas V, VI i VII szkół podstawowych. 

6. Konkurs odbywa się na trzech poziomach, odpowiadających trzem w/w klasom szkoły 

podstawowej. 

7. W konkursie biorą udział dwuosobowe zespoły, maksymalnie jeden zespół na każdym 

poziomie z jednej szkoły. 

8. Każda z dwuosobowych drużyn : 

a/ przed przystąpieniem do konkursu przeczyta krótki tekst literacki (teksty zamieszczone 

w załączniku), a podczas konkursu rozwiąże test dotyczący przeczytanego wcześniej tekstu; 

b/ zobaczy krótki film i wykonania zadania związane z filmem.  

c/ ułoży puzzle z cytatem z w/w tekstu i odniesie się do tego cytatu w krótkiej wypowiedzi 

ustnej (w pkt c uczniowie decydują kto z pary przedyskutuje cytat). 

d/ napisze dyktando, które będzie tematycznie odpowiadało tekstowi przypisanemu danej 

kategorii wiekowej.  
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 Klasa V – dyktando połączone z rysowaniem odpowiedzi, 

 Klasa VI – uzupełnianie luk, 

 Klasa VII – dłuższa forma dyktowanego tekstu. 

9. W przypadku uzyskania przez zespoły jednakowej liczby punktów, o kolejności decyduje 

dogrywka.  

10. Jury ogłosi wyniki po obradach, bezpośrednio po zakończeniu ostatniej prezentacji i po 

podliczeniu punktów. 

11. W skład jury wchodzić będą nauczyciele języka angielskiego pracujący w Szkole 

Podstawowej nr w Rydułtowach oraz opiekunowie, którzy przybędą z uczniami na konkurs. 

12. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują dyplomy, a laureaci trzech pierwszych miejsc na 

każdym poziomie – nagrody rzeczowe. 

13. Konkurs jest wpisany na  listę konkursów kuratoryjnych. 

14. W razie pytań prosimy o kontakt z panią Katarzyną Bluszcz lub panią Marceliną Kuźnik.  


