
REGULAMIN III GIMNAZJALNEGO KONKURSU Z JĘZYKA 

ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS VI 2013/1014 
 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VI szkół podstawowych nr 1, 2 i 3 

w Pszowie. 

2. Celem konkursu jest rozbudzenie wśród uczniów zainteresowania językiem 

angielskim, wzbogacenie wiedzy o kulturze, geografii i historii Wielkiej Brytanii 

i Stanów Zjednoczonych oraz wyłonienie uczniów uzdolnionych językowo.  

3. Konkurs odbędzie  się w Gimnazjum w Pszowie w dniu 8 kwietnia  2014 roku 

o godzinie 8.10. W dniu konkursu uczniowie przychodzą do Gimnazjum na godzinę 

8.00.  

4. Zgłoszenia do konkursu (telefoniczne lub osobiste) przyjmowane są w sekretariacie 

szkoły do 28 marca 2014 roku. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko 

uczestnika oraz nazwę szkoły, którą reprezentuje.  

5. Organizatorami konkursu są nauczyciele języków obcych: p. Monika Ficek, p. Justyna 

Reś-Fronczak oraz p. Joanna Szolc. 

6. W skład komisji konkursowej wchodzą Dyrekcja Gimnazjum w Pszowie 

(przewodniczący) oraz w/w nauczyciele języka angielskiego (członkowie).  

7. Zadania konkursowe obejmują treści podstawy programowej nauczania języka 

angielskiego w szkole podstawowej oraz wiadomości z zakresu wiedzy o krajach 

anglojęzycznych, szczególnie Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych (np. 

nazwy państw, stolic, flagi, patroni, symbole narodowe, największe rzeki, jeziora, 

największe atrakcje turystyczne, najsłynniejsze budowle, najważniejsze daty 

w historii, słynni ludzie). 

8. Konkurs ma formę pisemną i trwa 90 minut. Zestaw konkursowy składa się z 7  

części:  

I. Słuchanie    

II. Czytanie     

III. Słownictwo    

IV. Gramatyka     

V. Reagowanie językowe  

VI. Pisanie 

VII. Kulturoznawstwo 

9. Prace są kodowane. 

10. Uczniowie biorący udział w konkursie muszą posiadać legitymację szkolną oraz 

przybory do pisania. Używanie jakichkolwiek pomocy dydaktycznych jest zabronione. 

11. Osoby posiadające opinię PPP dot. dysleksji proszone są o dostarczenie jej do wglądu 

do sekretariatu szkoły w terminie do 28 marca 2014roku. 

12. Dla 5 osób, które uzyskają najwyższą liczbę punktów przewidziane są dyplomy, 

nagrody rzeczowe oraz wpisanie na listę do klasy ze zwiększoną ilością godzin języka 

angielskiego (w razie wyrażenia takiej chęci). 

13. Wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły (zakodowane), jak 

również będą dostępne w sekretariacie szkoły w dniu 15 kwietnia 2014roku. 

14. Prace konkursowe będą do wglądu uczniów oraz ich rodziców w terminie do 7 dni po 

ogłoszeniu wyników, tj. do 22 kwietnia 2014 roku. Chęć zobaczenia pracy 

konkursowej danego ucznia należy zgłosić w sekretariacie Gimnazjum celem ustalenia 

terminu spotkania. 

15. Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej Gimnazjum: 

www.gimnazjum.pszow.pl 

16. Dane kontaktowe:    Gimnazjum w Pszowie 

                                             Ul. Niepodległości 99 

                                             44-370 Pszów 

                                             tel. 32 4557822 

http://www.gimpszow.slask.pl/

