REGULAMIN I POWIATOWEGO KONKURSU Z JĘZYKA
ANGIELSKIEGO 'USE OF ENGLISH'
dla uczniów klas V-VIII szkół podstawowych i III gimnazjum

Cele konkursu:

kształtowanie umiejętności leksykalno-gramatycznych uczniów klas V-VIII SP
i III gimnazjum,

zapoznanie uczniów z typami zadań obowiązujących podczas egzaminów:
ósmoklasisty i gimnazjalnego,

podniesienie świadomości językowej uczniów oraz motywacja do nauki języka
angielskiego, szczególnie pod kątem przyszłego egzaminu.
Organizatorzy: Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Skrzyszowie przy ul. 1 Maja 177
(mgr Luiza Dworok, mgr Katarzyna Szlufcik)
Zasady konkursu:
1.
Konkurs jest podzielony na trzy kategorie wiekowe:
 test pisemny dla uczniów klasy 5 i 6,
 test pisemny dla uczniów klasy 7 i 8,
 test pisemny dla uczniów klasy III Gim.
1.
Czas przeznaczony na rozwiązanie testu to 60 minut + dodatkowe 5 min. na
sprawy organizacyjne.
Test sprawdza znajomość słownictwa i gramatyki. Typy zadań to: test wielokrotnego
wyboru, łączenie wyrazów lub fragmentów zdań, uzupełnianie luk, tłumaczenia fragmentów
zdań, parafrazy, układanie fragmentów zdań z podanych elementów leksykalnych. Zaliczana
jest
wyłącznie odpowiedź w pełni poprawna.
2.
Szkoły zgłaszają maksymalnie po 1 uczestniku w każdej kategorii wiekowej.
3.
Zakres materiału określa podstawa programowa dla języków obcych nowożytnych
dla II etapu edukacyjnego w SP i III etapu edukacyjnego w gimnazjum.
4.
W skład komisji sprawdzającej wchodzą nauczyciele – organizatorzy konkursu.
5.
Pierwszych trzech uczniów w każdej kategorii wiekowej zostaje laureatami
konkursu powiatowego, otrzymując kolejno 1, 2 i 3 miejsce.
6.
Wyniki konkursu zostaną wysłane na adres mailowy zgłaszających, najpóźniej do 5
dni po zakończeniu konkursu.
7.
Uroczystość wręczenia nagród odbywa się w Szkole Podstawowej im. Powstańców
Śląskich w Skrzyszowie w terminie ustalonym przez organizatora. Informacje o terminie
zostaną przesłane na adres mailowy zgłaszających.
8.
Termin konkursu – konkurs odbędzie się 19 marca 2019, od godziny 9:00 w
Szkole Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Skrzyszowie.
9.00 – 10.00 – klasy 5 i 6.
10.30 – 11.30 – klasy 7 i 8.
12.00 - 13.00 – klasa III Gim.
9.
Pisemne zgłoszenia na kartach uczestnictwa należy nadesłać do dnia 14 marca 2019 na
adres: kasialaskiewicz@gmail.com lub luizadworok@gmail.com oraz dostarczyć organizatorom
najpóźniej w dniu konkursu w oryginale z odpowiedni podpisami. W temacie wiadomości
prosimy wpisać: Konkurs 'Use of English'.

ZAKRES MATERIAŁU:
KLASA 5-6
Zakres gramatyczny:
1.
Czasownik to be, have got,
2.
Czasy: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Future Simple
3.
Konstrukcja there is/ are/ was/ were
4.
Konstrukcja be going to
5.
Czasowniki modalne can. could, should, must, have to
6.
Pytania ogólne i szczegółowe
7.
Policzalność rzeczowników
8.
Liczba pojedyncza i mnoga
9.
some/ any/ a/ an/ the/ a lot of/ much/ many
10.
Forma dzierżawcza ’s i s’.
11.
Spójniki and, but, because, after, then, before.
12.
Zaimki osobowe, dzierżawcze, wskazujące, przymiotniki dzierżawcze
13.
Przyimki miejsca: in, on, under, between, behind, in front of, next to, opposite
14.
Przysłówki częstotliwości: always, sometimes...
15.
Stopniowanie przymiotników
Zakres leksykalny obejmuje słownictwo przewidziane w podstawie programowej dla danego etapu
edukacyjnego. Test będzie obejmował również zadania sprawdzające znajomość:
1.
przyimków,
2.
kolokacji,
3.
słowotwórstwa,
4.
phrasal verbs.

KLASA 7-8
Zakres gramatyczny:
1.
Zakres gramatyczny z klasy 5-6,
2.
Czasy Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect, Present Contionuous
do przyszłości
3.
Tryby warunkowe- zerowy, pierwszy i drugi
4.
Strona bierna w czasach Presen Simple, Past Simple i modalne
5.
Czasowniki modalne: may, might, ought to
6.
Zaimki zwrotne
7.
Zdania względne
8.
(a) few/ (a) little
9.
Przyimki czasu: at , in, on
10.
too / enough
11.
Bezokolicznik lub gerund
12.
Question tags
Zakres leksykalny obejmuje słownictwo przewidziane w podstawie programowej dla danego etapu
edukacyjnego. Test będzie obejmował również zadania sprawdzające znajomość:
1.
przyimków,
2.
kolokacji,
3.
słowotwórstwa,
4.
phrasal verbs.

KLASA III GIMNAZJUM
Zakres gramatyczny:
1.
Zakres gramatyczny z klasy 5-6 i 7-8
2.
Czasy Past Pefect Continuous
3.
Wish i If only
4.
used to i would
5.
so i such
6.
Trzeci tryb warunkowy
7.
Mowa zależna
8.
Strona bierna w pozostałych czasach
9.
Forma Causative have
Zakres leksykalny obejmuje słownictwo przewidziane w podstawie programowej dla danego etapu
edukacyjnego. Test będzie obejmował również zadania sprawdzające znajomość:
1.
przyimków,
2.
kolokacji,
3.
słowotwórstwa,
4.
phrasal verbs.

1.

KARTA UCZESTNIKA

POWIATOWEGO KONKURSU „USE OF ENGLISH”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Imię i nazwisko uczestnika
Klasa
Nazwa szkoły
Adres szkoły
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej
Nr telefonu osoby zgłaszającej
Adres e-mail osoby zgłaszającej

…………………………………………………………
data i podpis osoby zgłaszającej

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka podanych w powyższym
zgłoszeniu celem publikacji wyników konkursu na stronie internetowej www.skrzyszow.org/szkola/,
facebook-u SP w Skrzyszowie oraz w gazecie gminnej Jesteśmy, zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz.922).
…………………………………………………………………
data podpis rodzica/prawnego opiekuna

Wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku mojego dziecka celem publikacji artykułu na stronie
internetowej www.skrzyszow.org/szkola/ , facebook-u SP w Skrzyszowie oraz w gazecie gminnej
Jesteśmy, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016
r. poz.922).
…………………………………………………………………
data podpis rodzica/prawnego opiekuna

