
Regulamin 

Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego 

dla uczniów klas 3 szkoły podstawowej 

1. Organizator: 

Szkoła Podstawowa nr 4 w Sanoku im. Ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego,                       

ul.Sadowa 12 38-500 Sanok 

2. Cele i założenia konkursu:  
 

Celem konkursu jest popularyzacja nauki języka angielskiego wśród najmłodszych uczniów szkół 

podstawowych w powiecie sanockim, rozwijanie ich zainteresowań oraz poszerzanie wiedzy 

o kulturze krajów anglojęzycznych. Udział w konkursie daje również uczniom szanse na wykazanie 

się swoimi umiejętnościami językowymi, pracą w zespole oraz możliwość poznania nowych form 

pracy i nauki. Wszyscy uczestnicy będą mogli zdobyć cenne doświadczenie poprzez dobrą zabawę. 

3. Uczestnicy: 

Konkurs skierowany jest do uczniów klas trzecich, szkół podstawowych powiatu sanockiego. 

4. Przebieg konkursu:  

Etap eliminacyjny: 

• Pierwszy etap konkursu przeprowadzany i oceniany jest w każdej  

ze zgłoszonych do konkursu szkół, w oparciu o dołączony test leksykalno-gramatyczny, 

składający się z 20 pytań zamkniętych, na których rozwiązanie przewidziane jest 30 minut.  

• Protokół przebiegu etapu eliminacyjnego, z nazwiskami pięciu uczniów, którzy osiągnęli 

najwyższe wyniki w danej szkole, należy przesłać (faks – nr 134648076, adres e-mail -

sp4sanok@interia.pl) lub dostarczyć osobiście do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 4 

w Sanoku. 

Etap międzyszkolny: 

• Zakwalifikowani uczniowie biorą udział w dwóch kolejnych etapach konkursu:  

          - indywidualnym - test leksykalno – gramatyczny – czas: 30 minut; 

           - zespołowym (5-osobowe reprezentacje szkół) - quiz kulturowy – czas: 30 minut. 

• Wyniki podsumowujące rywalizację, są ogłaszane po zakończeniu obu części konkursu, tego 

samego dnia, a każdy z uczestników otrzymuje pamiątkowy dyplom za udział we wspólnej 

zabawie. Najlepsi uczniowie oraz zwycięskie zespoły otrzymują nagrody rzeczowe.   
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4. Termin i miejsce konkursu: 

• O terminach poszczególnych etapów konkursu zainteresowane szkoły, informowane są drogą 

pocztową, z dołączonym regulaminem konkursu, pytaniami testu eliminacyjnego oraz wzorem 

protokołu przebiegu pierwszego etapu.  

• Część druga konkursu, międzyszkolna, organizowana jest na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 

w Sanoku, ul. Sadowa 12. 

5. Zakres wiedzy i umiejętności: 

• Zakres tematyczny konkursu obejmuje materiał leksykalno-gramatyczny w oparciu o nową 

podstawę programową nauczania języka angielskiego w klasach 1-3 szkoły podstawowej.  

• Tematyka pytań konkursowych rywalizacji zespołowej, obejmuje ogólną wiedzę o krajach 

anglojęzycznych, znajomość nazw państw, stolic, rozpoznawania flag narodowych, tradycji 

świątecznych, najbardziej znanych miejsc i obiektów Wielkiej Brytanii, Stanów 

Zjednoczonych oraz znane postacie, osoby.  

6. Postanowienia końcowe: 

• Organizatorami konkursu oraz odpowiedzialnymi za jego prawidłowy przebieg, 

są nauczyciele języka angielskiego, panie: Magdalena Pietrow, Olga Gruber, Magdalena 

Suszko, Magdalena Bakuta. 

• Opiekę nad uczniami, podczas drugiego etapu konkursu, sprawują nauczyciele wyznaczeni 

przez Dyrektorów poszczególnych szkół. 

• Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na publikowanie niezbędnych danych 

osobowych ucznia, związanych z ogłoszeniem wyników. 

• Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu, przez ucznia, jego 

rodziców lub opiekunów prawnych oraz szkołę. 

•  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie konkursu. 

 

 

 

 

 


