
 

Regulamin Szkolnego Konkursu  

z Języka Angielskiego 

 dla klas Trzecich 

 w roku szkolnym 2021/2022 

 

1. Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 w Grodzisku 

Mazowieckim 

 

2. Konkurs kierowany jest do uczniów klas III Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr2 w 

Grodzisku Mazowieckim 

 

3. Celem Konkursu jest: 

 Doskonalenie znajomości języka angielskiego. 

 Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego. 

 Rozwijanie uzdolnień uczniów.  

 Podniesienie samooceny uczniów. 

 

4. Czas trwania poszczególnych etapów wynosi 45 min. 

 

5. Zakres programowy konkursu: 

 Materiał nauczany na lekcjach języka angielskiego w klasach 1-3 szkoły podstawowej. 

 Wybrane zagadnienia z klasy 4. 

 Rozumienie tekstów ze słuchu i tzw. Use of English. 

 

6. Konkurs składa się z dwóch etapów: 

 

I etap – KLASOWY – przeprowadzają nauczyciele uczący w klasach trzecich w oparciu o 

zestaw zadań  jednokrotnego wyboru opracowany i dostarczony przez Organizatora 

Konkursu. Do finału przechodzi trzech  najlepszych uczniów z danej klasy, którzy osiągnęli 

najwyższą liczbę punktów.  Jeśli maksymalną liczbę punktów uzyska więcej niż troje 

uczniów, do finału przechodzą wszyscy uczniowie z danym wynikiem. Nazwiska trzech 

najlepszych uczniów z danej klasy wraz z liczbą uzyskanych punktów należy przesłać na 

adres mailowy: agata.stepniewska@sp2grodzisk.pl do dnia 6 maja 2022r.  

 

 

mailto:agata.stepniewska@sp2grodzisk.pl


II etap – FINAŁ – Etap finałowy będzie składał się z pytań wielokrotnego wyboru oraz części 

słuchowej, podczas której sprawdzana będzie umiejętność rozumienia ze słuchu. W finale 

weźmie udział trzech najlepszych uczniów z danej klasy wyłonionych poprzez eliminacje 

szkolne. W finale zostanie wyłonionych 3 zwycięzców z najwyższą liczbą punktów.  

 

7. Wyniki etapu finałowego zostaną opublikowane na stronie internetowej Zespołu Szkolno- 

Przedszkolnego nr 2 www.sp2grodzisk.pl 

 

8. Terminarz Konkursu: 

 

I etap – 25-29 kwietnia 2022r.  

 

II etap - FINAŁ– 23 maja 2022r. 

 

III Uroczyste zakończenie konkursu –1 czerwca2022r. 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów oraz do sposobu przeprowadzenia 

poszczególnych etapów. 

 

9. Nagrody: 

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Każdy uczestnik etapu 

finałowego otrzyma dyplom uczestnictwa w konkursie.  

 

10. Jury 

Nad prawidłowością przebiegu etapu finałowego konkursu czuwać będą Organizatorzy 

Konkursu. Prace sprawdzać będzie komisja w składzie: Agata Stępniewska i Justyna Donica. 

Sprawdzone prace konkursowe będą do wglądu przez dwa tygodnie po ogłoszeniu wyników 

konkursu. 

11. Postanowienia końcowe 

Informacje na temat konkursu będą zamieszczone na stronie internetowej www.sp2grodzisk.pl 

Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielać będą: Agata Stępniewska i Justyna 

Donica. 

 

Organizatorzy Konkursu: 

Agata Stępniewska 

Justyna Donica 
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