
Akademia Językowa  

 

REGULAMIN KONKURSU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Z 

ELEMENTAMI WIEDZY O KRAJACH ANGIELSKIEGO OBSZARU 

JĘZYKOWEGO   

„ Contest Time!” 

dla Szkoły Podstawowej nr 50 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej 

Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku  

Cele konkursu: 

Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów znajomości języka angielskiego 

oraz chęci pogłębiania wiedzy związanej z krajami angielskiego obszaru 

językowego, czytania ze zrozumieniem oraz stosowania struktur leksykalno- 

gramatycznych w swobodnej komunikacji.   

Uczestnicy konkursu: 

Konkurs zorganizowany został dla wszystkich chętnych uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 50 w Białymstoku z klas IV-VII uczących się języka angielskiego. 
Arkusze testowe będą przeznaczone dla dwóch grup: Arkusz 1: klasy IV- VI, 
Arkusz 2: klasy VI-VII. 

Regulamin konkursu/Przebieg konkursu 

1. Konkurs odbędzie się w dniu 20.04.2018 w szkole podstawowej nr 50 w 

Białymstoku i zostanie przeprowadzony przez nauczycieli szkoły nr 50. 

Konkurs musi zostać przeprowadzony o jednej godzinie dla danej grupy 

testowej (n. Arkusz 1: klasy IV-V o godzinie 9.50 ) 

2. Zgłoszenia uczniów do konkursu: nauczyciele języka angielskiego 

ogłaszają w grupach nauczanych zasady konkursu oraz przyjmują 

zgłoszenia. Bardzo ważne jest poinformowanie uczniów, oraz przekazanie 

ulotki z adresem internetowym szkoły English Time – gdzie będzie 

umieszczony regulamin konkursu. Dodatkowo uczniowie biorący udział w 



konkursie muszą dostarczyć najpóźniej do dnia konkursu wypełniony 

ZAŁĄCZNIK NR 2 nauczycielowi przedmiotu. Wzięcie przez ucznia udziału 

w konkursie oznacza zgodę opiekunów na przetwarzanie jego danych 

osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu i sposobem 

ogłaszania wyników. 

3.  Szkoła przesyła dane uczniów (imię, nazwisko, klasę, nazwisko nauczyciela 

uczącego) na Karcie Zgłoszenia stanowiącej załącznik nr 1 do poniższego 

regulaminu oraz zgody na publikację ich danych, stanowiące załącznik nr 

2 poniższego regulaminu. 

4. Szkoła dostarcza Kartę Zgłoszenia uczniów oraz zgody ich rodziców 

(załączniki 1 i 2) osobiście Małgorzacie Lewkowskiej najpóźniej do dnia 

20.04.2018r. 

5. Materiały konkursowe szkoła, po zgłoszeniu udziału, otrzyma 

bezpośrednio od Małgorzaty Lewkowskiej w ilościach zgłoszonych do 

16.04.2018, w przeddzień konkursu do rąk własnych nauczycieli.  

6.  Dyrektor szkoły  wyznacza pracownie i opiekunów w liczbie zapewniającej 

prawidłowy przebieg konkursu (1 nauczyciel na grupę maksymalnie 20-

osobową). 

7. Uczestnicy na konkurs przynoszą tylko długopisy (niebieski lub czarny). 

Uczeń po otrzymaniu testu wpisuje drukowanymi literami swoje imię 

nazwisko (bez zdrobnień) oraz klasę, następnie zaznacza odpowiedzi na 

karcie odpowiedzi. Szczegółowe wytyczne zostaną dostarczone 

nauczycielom wraz arkuszami testowymi.  

8. Organizator zastrzega sobie prawo do  przeprowadzenia dodatkowego 

testu sprawdzającego w przypadku wyników wskazujących na brak 

samodzielnej pracy uczestników konkursu, bądź w przypadku zbliżonych 

ilościowo wyników (aby rozstrzygnąć np. wątpliwości o miejsce 1). 

9.  Nauczyciele uczący języka angielskiego po zakończeniu pisania testu przez 

uczniów, zbierają testy oraz karty odpowiedzi, odpowiednio zabezpieczają 

– i przekazują Małgorzacie Lewkowskiej do godziny 16.00 tego samego 

dnia, tj. 20.04.2018.  

10. Zgłoszenia prosimy kierować na: 

Adres mailowy: angielskinaczasie@gmail.com 

Telefonicznie:  697 541 808 . Wszelkie informacje można uzyskać także u  

pani Małgorzaty Lewkowskiej dostępnej pod w/w numerem i mailem.    

 



Zakres wiedzy i umiejętności 

 

11. Od uczestników Konkursu wymagana jest wiedza z zakresu treści 

zawartych w podstawie programowej  dla klas IV- V oraz VI-VII szkoły 

podstawowej z języka angielskiego. W zakresie wiedzy o krajach 

angielskiego obszaru językowego wymagana jest wiedza ogólna o krajach 

angielskiego obszaru językowego, w szczególności z następującego 

zakresu tematycznego: kultura, zwyczaje, święta, sławne osoby, ich dzieła, 

charakterystyczne miejsca, historia i geografia itp. 

12.  Podczas konkursu uczestnicy rozwiązują test składający się z 

następujących części: 

a) rozumienie tekstu pisanego 

b) struktury leksykalno-gramatyczne  

c) reagowanie językowe 

d) stosowanie środków językowych   

e) wiedza dotycząca zwyczajów, tradycji, historii i geografii, itd. krajów 

angielskiego obszaru językowego  

Postanowienia końcowe:  

1. Regulamin Konkursu dostępny jest u nauczycieli języka angielskiego w Szkole 

Podstawowej nr 50 w Białymstoku oraz na stronie internetowej Akademii English 

Time w zakładce ”Aktualności” www.englishtime.com.pl.  

2. Przystępując do Konkursu uczestnik/opiekun potwierdza, iż akceptuje 

niniejszy Regulamin i opisane w nim warunki uczestnictwa.  

3. Uczestnik Konkursu/opiekun poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na 

przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu i 

sposobem ogłaszania wyników.  

4. W kwestiach spornych oraz innych nieuregulowanych w niniejszym 

Regulaminie decydujący głos ma Komisja Konkursowa.  

http://www.englishtime.com.pl/


5. Organizator Konkursu ma prawo modyfikacji Regulaminu. W takim przypadku 

wszelkie zmiany zostają podane do wiadomości uczestników Konkursu poprzez 

umieszczenie ich na stronie internetowej Szkoły.   

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU: AJ English Time ustala na dzień: 

11.05.2018 godzina 11.30 w Sali 312 w szkole podstawowej nr 50 w 

Białymstoku. 

 

 

 

 

Nagrody dla uczniów 

1. Nagroda główna za miejsce 1 - 30 godzin kursu języka 

angielskiego w Akademii English Time, 

2. Miejsca 2 i 3 : nagrody rzeczowe, kupony rabatowe na kursy 

3. Wyróżnienia dla uczniów z wysokimi wynikami. 

 

Zapraszam do podjęcia wyzwania☺ 

Dyrektor Akademii: 

Małgorzata Lewkowska 

 

Białystok 04.04.2018 

 

 

 

 


