
Regulamin konkursu wiedzy z języka angielskiego klas 4-6 

 

Zapraszamy uczniów klas 4-6 szkół podstawowych  
do udziału w Międzyszkolnym Konkursie Języka Angielskiego „Let's do it”. 

 
Organizatorem Międzyszkolnego Konkursu jest Szkoła Podstawowa im. A. Fiedlera w Golinie Wielkiej. 

 
W konkursie uczestniczą uczniowie klas 4-6.    

 
Cele konkursu: 

 rozwijanie zdolności i zainteresowań językowych dzieci, 
 motywowanie dzieci do uczenia się języka angielskiego, 
 promowanie języka angielskiego jako atrakcyjnej dziedziny nauki, 
 rozpowszechnianie kultury i tradycji krajów anglojęzycznych, 
 wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystywaniu zdobytej wiedzy i umiejętności. 

 
Regulamin: 

1. Problematyka konkursu obejmuje zagadnienia z zakresu języka angielskiego klas 4-6 

(tematyka zadań wykracza poza podstawę programową). 

2. Uczniowie przygotowują się do konkursu samodzielnie lub pod opieką nauczycieli uczących 

języka angielskiego. 

3. Konkurs jest jednoetapowy. 

4. Każda szkoła może wytypować po 2 uczniów z każdej grupy wiekowej (tzn. z  każdego 

rocznika). 

5. Konkurs języka angielskiego dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych odbędzie się 30 maja 

(czwartek) 2019 r. o  godzinie 12.00 w Szkole Podstawowej im. A. Fiedlera w Golinie Wielkiej. 

Konkurs międzyszkolny przeprowadzają nauczyciele organizatorzy ze SP   (Katarzyna Pawlak-

Donke,  Izabela Pieprzyk) 

6. Uczestnicy konkursu będą pisemnie rozwiązywać test. 

7. O zwycięstwie w konkursie zadecyduje suma punktów uzyskanych przez uczestnika za 

rozwiązanie testu. W przypadku takiej samej ilości punktów, uczniowie rozwiążą dodatkowe 

zadania. 

8. W konkursie zostanie wyłonionych 3 laureatów (po jednym z każdej grupy wiekowej). 

9. Uroczyste przekazanie nagród odbędzie się  po wcześniejszym powiadomieniu drogą mailową. 

10. Kartę zgłoszenia uczniów do udziału w konkursie należy nadsyłać do 20 maja 2019 r. na adres 

mailowy: norsk122@interia.pl  z dopiskiem Konkurs języka angielskiego „Let's do it” 

 

 

  



 
 

 
ZGŁOSZENIE 

 
udziału w Międzyszkolnym Konkursie Języka Angielskiego  

„Let's do it” dla klas 4-6 

 
 

Zgłaszamy udział ………………………………..…………………. 
                                                   nazwa szkoły 

 

w Międzyszkolnym Konkursie Języka Angielskiego. 
 

REPREZENTANTAMI SZKOŁY BĘDĄ: 
 
 

UCZNIOWIE KLAS 4-6 
 

Imię i nazwisko oraz klasa  
ucznia  

Imię i nazwisko 
 nauczyciela/opiekuna 

  

  

  

  

  

  

 
 
 

Imię, nazwisko telefon lub adres mailowy nauczyciela, z którym można kontaktować się 

w sprawach konkursu. 

 

Dane Szkoły: 
 
adres: 
 

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

 
tel.: 

 
……………………………………………………………………. 

 
e-mail: 

 
……………………………………………………………………. 

 

 


