REGULAMIN IX MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU
GRAMATYCZNO – LEKSYKALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
”CHECK YOUR ENGLISH” 2019

I. Cele konkursu
•
•
•
•
•
•

Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania językiem angielskim;
Doskonalenie znajomości języka angielskiego;
Rozpowszechnianie oraz wzbogacanie wiedzy o kulturze i tradycji krajów anglojęzycznych;
Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego;
Wyłonienie uczniów uzdolnionych językowo;
Pogłębianie już istniejącej współpracy między placówkami oświatowymi województwa
zachodniopomorskiego.

II. Organizator
Inicjatorem i organizatorem Międzyszkolnego Konkursu Gramatyczno – Leksykalnego
CHECK YOUR ENGLISH 2019 jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. Juliusza Słowackiego.
Adres: ul. Władysława Reymonta 23, 71 – 276 Szczecin

III. Warunki uczestnictwa
Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń z klasy V szkół podstawowych województwa
zachodniopomorskiego.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przysłanie do siedziby organizatora formularza
zgłoszeniowego (załącznik nr 1). Zgłoszenie uczestnictwa zainteresowane szkoły przesyłają do dnia
15 kwietnia 2019r na adres pocztowy placówki lub faksem pod nr (91) 487 30 32 do godziny 15:00.
Terminy przeprowadzenia poszczególnych etapów konkursu dla uczniów szkół podstawowych
przedstawia poniższy harmonogram:
Eliminacje szkolne (etap I)

– do 12 kwietnia 2019r

Zgłoszenie 3 najlepszych uczniów

– do 15 kwietnia 2019r. do godziny 15:00

Finał konkursu (etap II)

– 24 kwietnia 2019r. godzina 13:00

Przekazanie wyników do szkół

– do 6 maja 2019r

Podsumowanie konkursu i rozdanie nagród

– 15 maja 2019r godzina 12:45

IV. Zasady i przebieg konkursu
Konkurs CHECK YOUR ENGLISH odbywa się w dwóch etapach:
•
•

Etap I - etap szkolny (eliminacje wewnątrzszkolne)
Etap II - finał międzyszkolny

Etap I
Eliminacje szkolne przeprowadzają szkoły we własnym zakresie. Liczba uczestników etapu
szkolnego jest nieograniczona. Nauczyciele zgłaszający udział zobowiązani są wyłonić 3 najlepszych
uczniów z klas V. Szkoły biorące udział w konkursie zobowiązane są do przeprowadzenia I etapu do
dnia 12 kwietnia 2019r.
Etap II
Międzyszkolny finał konkursu odbędzie się dnia 24 kwietnia 2019r o godzinie 13:00
w Szkole Podstawowej nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Szczecinie. Czas trwania II etapu konkursu
to 60 minut. W finale bierze udział po 3 najlepszych uczniów z placówek oświatowych zgłoszonych
do konkursu.
Konkurs ma formę testu jednokrotnego wyboru składającego się z 50 pytań. Do każdego pytania
prawidłowa może być tylko jedna odpowiedź. Pytania konkursowe obejmują swoim zakresem
podstawowe oraz ponadpodstawowe treści nauczania języka angielskiego przewidziane dla klasy V
szkoły podstawowej. W czasie testu uczniowie nie mogą korzystać z żadnych pomocy naukowych.
Czas trwania konkursu jest przez organizatorów ustalony i nie może być przedłużony: konkurs trwa
50 minut + 10 minut sprawy organizacyjne. O zwycięstwie decyduje suma uzyskanych punktów.
Każdy uczestnik finału musi mieć przy sobie ważną legitymacje szkolną.
Nad prawidłowością przebiegu etapu finałowego konkursu czuwać będzie Zespół Konkursowy
w składzie: p. Joanna Czyż – przewodnicząca ZK, p. Aleksandra Śledź i p. Joanna Sikorska
– koordynatorki konkursu oraz przedstawiciel Wydawnictwa MacMillan.
Przewodniczący ZK, w obecności członków zespołu, przygotowuje protokół pokonkursowy
(Załącznik nr 2).

V. Zakres programowy
GRAMATYKA
• czasownik „to be”, „have”, „have got”, „can”, “must”, “would”
• czasy: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect Simple, Future Simple, Past Simple,
Past Continuous
• inne: Tryb rozkazujący czasownika, regularne i nieregularne formy czasowników w czasie Past
Simple i Present Perfect Simple, konstrukcja “to be going to”, regularna i nieregularna liczba
mnoga rzeczowników, przedimki „a/an”, „the”, zero article, relative pronouns: “where”, “which”,
“who”, “whose”, “whom”, zaimki osobowe i dzierżawcze, zaimki wskazujące „this/that”,
„these/those”, przyimki typu: on, under, in etc., konstrukcje “there is/there are”, rzeczowniki
policzalne i niepoliczalne z określeniami „some/any/no”, pytania typu „How much”, „How
many”, „Where” etc., stopień wyższy i najwyższy przymiotnika, Saxon Genitive

SŁOWNICTWO I FUNKCJE JĘZYKOWE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

liczebniki: 1-100,
dni tygodnia, miesiące, daty, godziny,
relacje rodzinne, stopnie pokrewieństwa,
nazwy przedmiotów szkolnych (np. tablica, ołówek),
nazwy zawodów,
narodowości i języki świata,
części ciała,
przedstawianie się, pozdrawianie,
porównywanie rzeczy,
wskazywanie drogi,
wyrażanie swojego hobby i zainteresowań,
opis wyglądu i osobowości człowieka,
wyrażanie opinii, planów, zamiarów,
jedzenie, składniki,
opis wydarzeń z przeszłości,
opis miejsc (np. pokoju),
słownictwo z zakresu komunikacji np. w restauracji, hotelu, w obcym mieście itp., reagowanie
językowe (typowe zachowania komunikacyjne)

oraz
• podstawowe informacje o kulturze Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki
(zwyczaje, ważne święta, stolice, sławne osobistości itp.)

VI. Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Wydawnictwo
MACMILLAN. Każdy uczestnik etapu finałowego otrzyma dyplom udziału w konkursie.

VII.

Postanowienia końcowe

Organizator zobowiązuje się przekazać wyniki do szkół w terminie do 6 maja 2019r.
Informacje na temat konkursu będą zamieszczone na stronie internetowej www.sp3.szczecin.pl
oraz na stronie Platformy Edukacyjnej www.pe.szczecin.pl.
Koordynatorkami konkursu są nauczycielki języka angielskiego z SP3: p. Aleksandra Śledź
oraz p. Joanna Sikorska.

Załącznik nr 1

Pieczątka szkoły

data: ………………………

IX MIĘDZYSZKOLNY KONKURS
GRAMATYCZNO - LEKSYKALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
CHECK YOUR ENGLISH 2019

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
(PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI)

Nazwa szkoły ………..……………………………………...………………….……………………………
Adres

……..………………………………………...……………………………………………….

Telefon

...……………………………………………...………………………………………………

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKÓW KONKURSU (PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI):
1) …………………………...……………………………………...……………………………………
2) …………………………...…………………………...………………………………………………
3) …………………………...………………………………...…………………………………………
IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA – OPIEKUNA (PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI):
………………………………...………………………...……………………………………………………
Tel. Kontaktowy …...………………………………………..………………………………………………

Potwierdzam znajomość i akceptuję REGULAMIN KONKURSU

Nauczyciel – opiekun

………………………………
(podpis)

Dyrektor szkoły

………………………………
(podpis)

Załącznik nr 2

PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU
FINAŁU (II ETAP) KONKURSU REJONOWEGO
..........................................................................................................................................................................
(nazwa konkursu)
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

W dniu ................................................................ w godz. od .................................. do ................................
Zespół Konkursowy w ....................................................................................................................................
(nazwa szkoły)
przeprowadził II etap konkursu ......................................................................................................................
(nazwa konkursu)

W konkursie wzięło udział .................................. uczniów z klas V.
Uwagi: Eliminacje szkolne oraz rejonowe przeprowadzono zgodnie z Regulaminem konkursu.

Podpisy Zespołu Konkursowego:
Przewodniczący: ………………………………..……………………
Członkowie: ……………………………………………………………………………………...………….

