
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU LEKSYKALNO – GRAMATYCZNEGO 
Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

Termin: 31 maja (środa) 2017r.  sala nr 26, 5 godzina lekcyjna (11.40 -12.25). 

Cele konkursu:  

Głównym celem konkursu jest:  

1. Promowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za proces samodzielnego uczenia się 

i rozwijania umiejętności językowych.  

2. Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego.  

3. Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia i rozwijania stopnia opanowania słownictwa 

i gramatyki. 

4. Rozwijanie uzdolnień uczniów.  

 

Uczestnictwo w konkursie: 

1. Konkurs  przeznaczony jest dla uczniów klas 1-3 ZS nr 39 w Warszawie. 

2. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 maja 2017 r. u organizatora konkursu – pani A. Stawarz. 

3. Lista uczniów zgłoszonych do konkursu zostanie podana na tablicy ogłoszeń jeden dzień przed 

terminem konkursu. 

Forma, zakres i przebieg  konkursu: 

1. Konkurs ma formę testu, w który obejmuje różne typy zadań (przykładowe zadania, które mogą 

pojawić się w teście: test wyboru, słowotwórstwo – wstawianie odpowiedniej formy wyrazu, 

uzupełnianie zdań właściwymi wyrazami spośród podanych, wstawianie brakujących wyrazów w 

oparciu o podane litery, uzupełnianie zdań odpowiednią formą czasownika, dopasowywanie, 

zakreślanie wyrazu, który nie pasuje do pozostałych, itp.) 

2. Zakres materiału: słownictwo i gramatyka na poziomie pre-intermediate i intermediate (między 

innymi zakres materiału z podręczników „Oxford Matura Solutions Pre-Intermediate”, „Oxford 

Matura Solutions Intermediate” i Repetytorium Matura 2015. Poziom podstawowy i rozszerzony 

wydawnictwa Macmillan.”) 

3. Konkurs trwa jedną godzinę lekcyjną, tj. 45 minut. 

4. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej uczniów identycznej liczby punktów, przyznaje 

się miejsca ex aequo.  

Wyniki i nagrody  

1. Najlepsze wyniki konkursu zostaną przedstawione na tablicach ogłoszeń, stronie internetowej 

szkoły i fb. 

2. Dla uczniów, którzy zajmą odpowiednio pierwsze, drugie i trzecie miejsce przewidziane są 

nagrody i dyplomy, które zostaną wręczone podczas apelu podsumowującego rok szkolny 

2016/2017. 

Postanowienia końcowe  

1. Przystępując do konkursu uczestnik potwierdza, iż akceptuje niniejszy regulamin i opisane w nim 

warunki uczestnictwa.  

2. Uczestnik konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu i sposobem ogłaszania wyników.  

                                                                                                         Anna Stawarz – organizator konkursu 


