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XI Miejski Konkurs Języka Angielskiego 

dla uczniów klas czwartych szkół podstawowych 

 
 

Zachęcamy uczniów klas czwartych szkół podstawowych miasta Rzeszowa do udziału  

w jedenastej edycji Miejskiego Konkursu Języka Angielskiego Friendly  English. Konkurs 

organizowany jest przez nauczycieli języka angielskiego ze Szkoły Podstawowej  

nr 25 w Rzeszowie. 

Cele konkursu 

 propagowanie znajomości języka angielskiego i wiedzy o kulturze Wielkiej Brytanii, 

 motywowanie uczniów do poszerzania swojej wiedzy z zakresu języka obcego, 

 doskonalenie umiejętności poprawnego posługiwania się językiem angielskim, 

 wzmacnianie motywacji do samodzielnego uczenia się języków obcych, 

 promowanie uczniów uzdolnionych językowo, 

 propagowanie idei pozytywnego współzawodnictwa, 

 zachęcanie do podejmowania wspólnych działań. 

 
Zakres materiału  

Konkurs opiera się na materiale dydaktycznym przewidzianym do realizacji w klasie czwartej 

zgodnie z podstawą programową, a w szczególności: 

  słownictwie opisującym najbliższe otoczenie dziecka, codzienne czynności, zainteresowania,  

 czasownikach: to be, have got, can, 

 znajomości czasów Present Simple i Present Continuous, 

  układaniu dialogów, przekazywaniu komunikatów, 

  właściwym reagowaniu językowym w określonych sytuacjach, 

 samodzielnym tworzeniu krótkiego opisu lub opowiadania, 

  rozumieniu tekstu ze słuchu, 

  podstawowych wiadomościach o Wielkiej Brytanii. 
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Regulamin konkursu 
1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 25 im. Prymasa Tysiąclecia w Rzeszowie. 

Regulamin konkursu umieszczono też na stronie internetowej szkoły: www.sp-25.rzeszow.pl  
2. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie uczniowie klas czwartych szkół podstawowych  

z miasta Rzeszowa. 

3. Szkoły zgłaszają chęć udziału w konkursie do dnia 30 kwietnia 2019 r. na adres mailowy nauczyciela 
języka angielskiego (według wzoru z dołączonej karty zgłoszenia): a_hadala@poczta.fm lub na adres 
mailowy szkoły: sekretariat@sp25.resman.pl. 

4.  Konkurs odbywa się w dwóch etapach: 

- pierwszy etap w dniu 7 maja 2019 r., 

- drugi etap w dniu 28 maja 2019 r.  

PIERWSZY etap konkursu to test pisemny przewidziany na 45 minut. Odbywa się  

 w każdej ze szkół, która zgłosi akces do konkursu. Każdy uczeń biorący udział w konkursie powinien 

dostarczyć wypełnioną klauzulę RODO, która stanowi załącznik do regulaminu. Brak wypełnionej 

klauzuli RODO jest równoznaczny z brakiem możliwości uczestnictwa ucznia w konkursie. Wzór testu 

zostanie przesłany na podany adres mailowy szkół w dniu 6 maja 2019 r. Po przeprowadzeniu testu 

szkolna komisja porządkuje prace, sporządza protokół (wzór dołączony do testu) i przekazuje wszystko 

(prace, protokół, wypełnione klauzule RODO) do SP 25 w Rzeszowie w terminie do 10 maja 2019 r.  

Do drugiego etapu zostaną zakwalifikowani uczniowie, którzy uzyskają największą liczbę punktów, 

jednak nie więcej niż 35 osób. Lista tych uczniów zostanie przekazana do wszystkich szkół biorących 

udział w konkursie do 20 maja 2019 r. 

DRUGI etap konkursu odbywa się w Szkole Podstawowej nr 25 w Rzeszowie w dniu  

28 maja 2019 r. (o szczegółach zainteresowane szkoły zostaną powiadomione osobnym pismem). Na 

tym etapie przewiduje się test pisemny uwzględniający zadania zamknięte, otwarte  

i rozumienie ze słuchu. Na jego rozwiązanie przeznaczono 60 minut. Test zostanie poprawiony przez 

komisję złożoną z nauczycieli języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 25. Wyniki konkursu zostaną 

ogłoszone do 5 czerwca 2019 r. i przesłane do zainteresowanych szkół. 

5. Tytuł laureata konkursu uzyska 5 pierwszych uczniów z najwyższą punktacją. Wyróżnienia za 

wysokie wyniki przyznane zostaną 5 następnym w kolejności uczniom. Laureaci oraz uczniowie 

wyróżnieni otrzymają nagrody oraz dyplomy. 

6. Prace uczestników konkursu przechowywane są do końca bieżącego roku szkolnego. 

7. Organizatorzy nie pobierają żadnych opłat za udział w konkursie. 

8. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 

9. Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że udział w 

konkursie „Friendly English” jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora 

danych osobowych uczestników, w tym publikację zdjęć i wyników na stronie internetowej Szkoły 

Podstawowej nr 25 w Rzeszowie. 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE! 

Organizator konkursu                Dyrektor szkoły              

mgr Anna Hadała – koordynator       mgr Bożena Zięba 
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XI Miejski Konkurs Języka Angielskiego 

dla uczniów klas czwartych szkół podstawowych 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU SZKOŁY W KONKURSIE 

(prosimy o staranne uzupełnienie formularza) 

DANE SZKOŁY 

Pełna nazwa szkoły: ……………………………………………........................................................... 

Adres szkoły: ………………………………………………………………………………………………………………… 

Numer telefonu: …………………………………………………………………………………………………………… 

ADRES MAILOWY (ważne): ……………………………………………………………………………………………. 

DANE NAUCZYCIELA ORGANIZUJĄCEGO I ETAP 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………. 

Telefon kontaktowy: ………………………………………………………………………………………………..….. 

Adres mailowy: ……………………………………………………………………………………………………………. 

ILOŚĆ UCZNIÓW DEKLARUJĄCYCH UDZIAŁ W I ETAPIE KONKURSU: 

Nazwisko i imię ucznia / klasa 
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