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WOJEWÓDZKI KONKURS  

JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

English Vocabulary Genius 

 

ZOSTAŃ MISTRZEM SŁOWNICTWA 

JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

 

 

REGULAMIN 

ADRESACI KONKURSU 

Uczniowie klas IV – VII szkoły podstawowej oraz klas II – III gimnazjum 

CELE KONKURSU 

 podniesienie poziomu umiejętności językowych, 

 poszerzenie zasobu słownictwa,  

 rozbudzenie wśród uczniów zainteresowania językiem angielskim, 

 motywowanie uczniów do nauki. 

ORGANIZATORZY 

 Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Skrzyszowie 

 Szkoła Podstawowa nr 3 w Radlinie 

 

ZASADY KONKURSU 

1. Konkurs przewidziany jest dla uczniów szkół podstawowych 

i gimnazjów. 

2. Konkurs podzielony jest na dwa etapy: szkolny i wojewódzki. 
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3. Za przeprowadzenie etapu szkolnego konkursu odpowiedzialny jest  

nauczyciel – koordynator, który zobowiązany jest przeprowadzić konkurs 

zgodnie z niniejszym regulaminem.  

4. Za przygotowanie materiałów konkursowych odpowiedzialny jest 

Organizator Konkursu, który pocztą elektroniczną w wyznaczonym 

terminie przesyła zestawy do przeprowadzenia etapu szkolnego do 

zgłoszonych placówek.  

 

ETAP SZKOLNY 

1. Do etapu szkolnego przystępują uczniowie na zasadzie dobrowolności. 

2. Nauczyciel – koordynator zobowiązany jest do: 

- zapoznania wszystkich uczestników z niniejszym regulaminem, 

- przesłania Organizatorom zgłoszenia szkoły do udziału w konkursie na 

karcie zgłoszeniowej stanowiącej załącznik nr 1 do regulaminu, 

- przeprowadzenia konkursu i oceny prac uczniów w wyznaczonym 

terminie 5 tygodni od daty rozpoczęcia konkursu, 

3. Nauczyciel – koordynator:  

-  otrzymuje 5 zestawów słownictwa i 5 testów, które należy powielić w 

ilości potrzebnej do przeprowadzenia konkursu.   

- decyduje o terminie, w jakim uczniowie piszą testy eliminacyjne z 

podanego słownictwa.   

- zobowiązany jest do przesłania Organizatorom pocztą elektroniczną 

karty kwalifikacyjnej zwycięzcy/zwycięzców etapu szkolnego (załącznik 

nr 2) w terminie 4 dni od daty zakończenia etapu szkolnego oraz prac 

konkursowych uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego. 

4. Do drugiego etapu (wojewódzkiego) przechodzą TYLKO uczestnicy, 

którzy napisali BEZBŁĘDNIE minimum cztery z pięciu testów 

przesłanych przez organizatora.  

5. Prace konkursowe (za wyjątkiem prac zakwalifikowanych do finału) 

pozostają w szkole, w której przeprowadzany był konkursu i są 

przechowywane do końca danego roku szkolnego. 

 

ETAP WOJEWÓDZKI 

1. Zakres materiału do testu finałowego obejmuje całość słownictwa 

podanego przez Organizatora. 
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2. Test finałowy zostanie przeprowadzony w placówce jednego 

z Organizatorów. 

3. W dniu przeprowadzenia testu finałowego odbędzie się spotkanie 

wszystkich finalistów wraz z opiekunami. 

4. Laureatami konkursu English Vocabulary Genius zostaną wszyscy 

finaliści, którzy zdobędą minimum 95% w teście finałowym, a puchar i 

tytuł English Vocabulary Genius zdobędą uczestnicy, którzy uzyskają 

wynik 100% z testu finałowego. Listy laureatów etapu powiatowego 

English Vocabulary Genius zostaną przesłane pocztą elektroniczną do 

nauczycieli – koordynatorów w terminie 4 dni od przeprowadzonego testu 

finałowego.  

5. Laureaci konkursu zostaną uhonorowani na uroczystej Gali Wręczenia 

Nagród pucharem i tytułem English Vocabulary Genius.  

6. Opiekunowie finalistów otrzymają pisemne podziękowania.  

7. Pełny terminarz konkursu znajduje się w załączniku nr 3.  

 

Zgłoszenia uczestników przyjmowane będą drogą mailową na adres: 

englishvocabularygenius@gmail.com 

ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE BĘDĄ 

DO 17 WRZEŚNIA 

 

Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają organizatorzy: 

Michalina Staszek, tel. 721 938 833 

Weronika Wnuk – Czerwicka, tel. 783 440 298 

 

Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest równoznaczne ze zgodą 

uczestnika na wykorzystanie jego zdjęć i danych osobowych do celów 

promocyjnych i ogłoszenia wyników konkursu! 

mailto:englishvocabularygenius@gmail.com
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Załącznik nr 1  

Zgłoszenie szkoły do udziału 

w Wojewódzkim  Konkursie Języka Angielskiego 

English Vocabulary Genius 

 

 

Nazwa szkoły.. ............................................................................................... 

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

 

Tel. szkoły:  ................................................................................................................ 

 

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

  

Nauczyciel - koordynator: ................................................................................. 

Adres mailowy nauczyciela – koordynatora: .......................................................................... 

Numer telefonu nauczyciela-koordynatora: .............................................................................. 

  

 

 

Jednocześnie informuję, iż zapoznałem/zapoznałam się z obowiązującym regulaminem 

i przeprowadzę konkurs zgodnie z jego postanowieniami. 

 

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

    miejscowość, data                                                         podpis nauczyciela odpowiedzialnego                                                                                                  

                                                                                            za przeprowadzenie etapu szkolnego 

 

Uwaga! Arkusz wypełniamy DRUKOWANYMI LITERAMI. 

 Nieczytelne lub niekompletne arkusze zgłoszeniowe nie będą przyjmowane. 



 
Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego 

English Vocabulary Genius 

 

5 

Załącznik nr 2  

Zgłoszenie uczniów do udziału w finale 

Wojewódzkiego  Konkursu Języka Angielskiego 

English Vocabulary Genius 

 

 

Nazwa szkoły.. ............................................................................................... 

 

  

Imię i nazwisko ucznia:............................................................................klasa.................... 

Nauczyciel - koordynator:...................................................................................... 

 

 

 Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest równoznaczne ze zgodą uczestnika na wykorzystanie jego 

zdjęć i danych osobowych do celów promocyjnych i ogłoszenia wyników konkursu! 

 

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

miejscowość, data                                                    podpis rodzica/opiekuna prawnego ucznia 

  

 

 

Uwaga! Arkusz wypełniamy DRUKOWANYMI LITERAMI. 

 Nieczytelne lub niekompletne arkusze zgłoszeniowe nie będą przyjmowane. 

 

Ważne! Do karty należy dołączyć prace konkursowe ucznia! 
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Załącznik nr 3 
 

Terminarz Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego English Vocabulary 

Genius IV: 

 

Rozpoczęcie konkursu 25 września 

 

Etap szkolny: 

1 tydzień: 25.09.- 29.09. 

2 tydzień: 2.10.- 6.10. 

3 tydzień: 9.10.- 13.10. 

4 tydzień: 16.10.- 20.10. 

5 tydzień: 23.10.- 27.10. 

 

Termin zgłoszenia finalistów po etapie szkolnym: 28.10.-31.10. 

 

Test finałowy odbędzie się w Szkole Podstawowej im. Powstańców Śląskich w 

Skrzyszowie 7 listopada 2017r. o godz. 14:00. 

 

Gala rozdania nagród odbędzie się w Szkole Podstawowej im. Powstańców 

Śląskich w Skrzyszowie 21 listopada 2017r. o godzinie 16: 


