
Regulamin VII Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego dla

Uczniów Klas III Szkół Podstawowych

„English is fun”

I. Założenia ogólne:

1. Organizatorem VII Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego dla Uczniów Klas

III Szkół Podstawowych „English is fun” jest Zespół Szkół nr 8 we Włocławku.

2. Osobami odpowiedzialnymi z ramienia Zespołu Szkół nr 8 są: Joanna Matuszkiewicz,

Marcel Chrapkowski, Piotr Tężycki.

3. Konkurs obejmuje swoim zasięgiem wszystkie szkoły podstawowe z Włocławka.

4. Cele konkursu:

- rozwijanie  wśród  uczniów  zainteresowań  i  pogłębianie  wiedzy  o  języku

obcym,

- popularyzacja wiedzy o krajach anglojęzycznych,

- wdrażanie uczniów do samodoskonalenia i poszerzania wiadomości,

- integracja środowiska uczniowskiego,

- rozwijanie sprawności językowych.

5. Uczestnikiem  konkursu  będzie  jeden  (1)  uczeń  trzeciej  klasy  wybrany

w eliminacjach wewnątrzszkolnych. 



II. Zakres wiedzy oraz umiejętności:

1. Zakres wymagań konkursu przedmiotowego obejmuje poszerzone treści zawarte

w podstawie programowej przewidziane dla klas trzecich szkół podstawowych.

Leksyka  –  części  ciała,  ubrania,  kolory,  przybory  szkolne,  pomieszczenia  w domu,

wyposażenie domu (podstawowe meble i wyposażenie łazienki), zwierzęta domowe  

i  dzikie,  zabawki,  dni  tygodnia,  jedzenie  (owoce,  warzywa,  podstawowe  mięsa,

składniki kanapek) określanie czasu (pełne godziny), miesiące, alfabet.

Struktury gramatyczne – osoby i czasownik "to be” w zdaniach, czasownik „have got”,

„can”, struktura „there is/are” przy opisywaniu pomieszczeń, przymiotniki.

Zagadnienia  kulturowe  –  znajomość  najpopularniejszych  budynków  związanych  

z  Wielką  Brytanią,  znajomość  charakterystycznych  miejsc,  rozpoznawania  hymnu

brytyjskiego, znajomość znanych osób  postaci związanych z kulturą brytyjską.

III. Przebieg konkursu:

1. Pisemne zgłoszenia należy kierować na adres Szkoły:

Zespół Szkół nr 8

ul. Willowa 8

87-800 Włocławek

lub e-mail: angielski.zs8@gmail.com1,

z dopiskiem/tematem wiadomości: „Konkurs English is fun”,

do 8 kwietnia 2016r. 

1 Będziemy potwierdzać otrzymanie zgłoszenia. W przypadku braku takiego potwierdzenia prosimy o kontakt w celu 
upewnienia się, czy je otrzymaliśmy.



2. Konkurs „English is fun” przebiegać będzie w dwóch etapach:

ETAP I eliminacje: odbędą się w macierzystej szkole uczniów.

Nauczyciele wybierają w swojej macierzystej szkole ucznia zgłoszonego do konkurs.

Nauczyciele danej szkoły decydują o sposobie dokonania wyboru. 

ETAP II finał:

Odbędzie się dnia 18 kwietnia 2016r. o godzinie 10:00 w Zespole Szkół nr 8. Opiekun

przybędzie wraz z finalistą konkursu. Finał będzie się składał trzech części:

1. Część gramatyczno-leksykalna.

2. Część dotycząca znajomości zagadnień kulturowych.

3. Słuchanie  –  rozpoznawanie  i  zapisywanie  usłyszanych  słów,  które  będą

literowane przez prowadzącego.

Pomiędzy drugą a trzecią częścią etapu finałowego przewidziana jest 15 minutowa

przerwa.

3. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody oraz dyplomy.

Zapraszamy!



Zespół Szkół nr 8

ul. Willowa 8

87-800 Włocławek

KARTA ZGŁOSZENIA DO VII MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU

JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS III SZKÓŁ

PODSTAWOWYCH

"ENGLISH IS FUN”

Numer, nazwa, adres szkoły: ……………………………………………………. .

……………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko ucznia: ………………………………………………………….

Imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna: ……………………………………….. 

……………………………………………………………………………………

Adres e-mail opiekuna (obowiązkowy): …..…………………………………….


