
Regulamin konkursu pt. „Warto uczyć się języka” 

dla klas I-III 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Zasady konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem 

rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia. 

2. Organizatorem konkursu jest nauczyciel języka angielskiego w Szkole Podstawowej  

w Zasadnem. 

3. Konkurs jest skierowany do uczniów klas I-III. 

4. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jeden projekt wykonany dowolną 

techniką. 

5. Projekty mogą być w orientacji pionowej lub poziomej. Dopuszczamy tylko prace                

w formacie A3. 

6. Prace muszą zachęcać do nauki języków obcych. 

7. Zgłaszane prace należy opisać: tytuł konkursu, imię, nazwisko, klasa. 

8. Projekty oceniać będzie jury składające się z dwóch nauczycieli pracujących w szkole. 

9. Przy ocenie prac brane będą pod uwagę: zgodność z tematem, estetyka, oryginalność, 

wkład pracy i pomysłowość. 

HARMONOGRAM KONKURSU                                                                                                                                                                                                   

1. Dostarczanie prac do 30.09.2019r. (poniedziałek) do nauczyciela języka angielskiego. 

2. Ogłoszenie wyników konkursu 04.10.2019r. (piątek) 

 

NAGRODY 

1. Laureaci trzech pierwszych miejsc w konkursie otrzymają drobne nagrody rzeczowe. 

2. Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie. 

     ZAPRASZAM   DO   UDZIAŁU!!!   

 

 



 

Regulamin konkursu pt. „Writing Master” 

dla klas IV-VIII 

 

ZAŁOŻENIA OGÓLNE  

 Organizatorem konkursu jest nauczyciel języka angielskiego w Szkole Podstawowej w 

Zasadnem. 

 Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VIII. 

 Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie się do nauczyciela języka 

angielskiego do dnia 30.09.2019r. (poniedziałek) 

 Konkurs odbędzie się 4 października 2019r. (piątek) 

 

CELE KONKURSU: 

 Promowanie nauki języka angielskiego. 

 Podniesienie poziomu umiejętności językowych, szczególnie rozumienia tekstu 

słuchanego i umiejętności pisania. 

 Sprawdzenie znajomości zasad ortograficznych wykorzystywanych w angielskim 

tekście pisanym. 

 

ZAKRES:  

Ogólny zakres wiedzy i umiejętności obowiązujący w trakcie konkursu oparty jest na 

podstawie programowej nauczania języków obcych na poziomie szkoły podstawowej. 

Zadania konkursowe obejmować będą słownictwo: części ciała, zwierzęta, zabawki, 

jedzenie i napoje, dom, szkoła, ubrania, rodzina, czynności, dyscypliny sportowe, liczby 

do 100, dni tygodnia, miesiące, pory roku, dolegliwości, miejsca w mieście, zawody. 

Przykładowa lista słów jest dostępna na stronie internetowej szkoły.  

 

 

 



ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU: 

 Konkurs polega na napisaniu dyktanda w języku angielskim. Zwycięzcą zostaje ten 

uczestnik, który uzyska największą ilość punktów. 

 Konkurs przeprowadza się w formie pisemnej. 

 Przybliżony czas trwania dyktanda: 20-30 minut. 

 Konkurs składa się z dwóch zadań: 

 

1) Uzupełnianie tekstu z lukami wyrazami poprawnymi pod względem ortograficznym 

(wysłuchanego trzykrotnie) 

2) Poprawne  napisanie  dyktowanych słów (wysłuchanych trzykrotnie). 

 Uczestnicy konkursu zobowiązani są do przedstawienia pracy w czytelnej formie, 

niepozostawiającej wątpliwości co do zawartości ortograficznej. W razie pomyłki, 

uczestnik konkursu jest zobowiązany do skreślenia błędnie napisanego słowa i 

ponowne napisanie go obok lub na górze. 

 Wszyscy uczestnicy konkursu zobowiązani są do samodzielnej pracy nad dyktowanym 

tekstem. 

 Prace, według klucza, sprawdzać będzie komisja składająca się z nauczycieli uczących 

w szkole. 

 

NAGRODY: 

 

1. Laureaci trzech pierwszych miejsc w konkursie otrzymają drobne nagrody rzeczowe. 

Ponadto, zostaną nagrodzeni cząstkowymi ocenami celującymi z języka angielskiego. 

2. Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie. 

 

ZAPRASZAM   DO  UDZIAŁU!!!  

 



 

Konkurs „Writing Master” –dyktando 

Lista przykładowych słów 

Części ciała (body parts) 

head, hair, face, nose, eyes, ears, mouth, stomach, arms, legs, fingers, toes, 

feet, hands, body, knees, ankle, back, shoulders, elbow, wrist,  

Dzikie zwierzęta (wild animals) 

lion, giraffe, crocodile, monkey, elephant, tiger, snake, spider, whale, dolphin, 

snail, ostrich,  

Zwierzęta domowe (pets) 

parrot, hamster, dog, cat, fish, lizard, mouse, rabbit, puppy, kitten, turtle, bird, 

tortoise,  

(farm animals) 

cow, chicken, rooster, sheep,   

Zabawki (toys)  



car, train, teddy bear, doll, ball, kite, bike, spaceship, scooter, board game, 

skateboard, computer game,   

Żywność i napoje (food and drink) 

peas, eggs, ham, carrots, potatoes, tomatoes, cucumber, cheese, sausages, 

sandwich, meat, plum, pear, apple, tea, coffee, juice, milkshake, yoghurt, 

lemonade, crisps, strawberries,      ice cream, spaghetti, sugar, salt, chocolate,  

Dom (house)   

kitchen, bathroom, bedroom, living room, dining room, attic, garage, toilet, 

stairs 

spoon, plate, fork, cup, knife, bowl, tablecloth 

armchair, bookcase, cupboard, wardrobe, window, table, carpet, fridge, 

cooker, bath, clock, shower, shelf, blinds, curtains, fireplace, rug,  

Szkoła (school) 

school bag, pen, pencil, pencil case, ruler, rubber, crayon, scissors, sharpener, 

notebook 

staff room, library, classroom, gym, corridor, library, canteen, playground, 

desk, chair, door, floor, wall, ceiling 

Ubrania (clothes) 

T-shirt, shirt, skirt, shorts, jeans, trousers, dress, jumper, sweater, hoodie, 

socks, shoes, trainers, boots, coat, jacket, tie, tights, scarf, sweatshirt, gloves, 

cap, sandals,  

 

Rodzina (family) 

mother, father, grandmother, grandfather, sister, brother, aunt, uncle, cousin, 

daughter, son, wife, husband 

Czynności (activities) 

do exercise, eat well, wash your hands, brush your teeth, comb your hair, do 

your homework, run, walk, read, write, listen, talk,  

Dyscypliny sportowe (sports) 



football, tennis, basketball, volleyball, swimming, running, ice hockey, ice 

skating, snorkelling, rollerblade, skateboard, judo, karate,  

Liczby do 100 – w słowniku 

Dni tygodnia (days of the week) 

Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday 

Miesiące (months) 

January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, 

November, December 

Pory roku (seasons) 

spring, summer, autumn, winter 

Dolegliwości (illness) 

headache, toothache, earache, sore throat, cough, temperature, stomachache, 

cold, runny nose, cut 

Miejsca w mieście (in the city) 

swimming pool, aquarium, ice rink, funfair, cinema, theatre, museum, 

restaurant, post office, police station, café 

Zawody (jobs)   

nurse, vet, scientist, teacher, shop assistant, hairdresser, bus driver, police 

officer, firefighter, actress, actor, beautician, footballer, explorer,  

 


