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Regulamin IX Międzyszkolnego Konkursu  

Języka Angielskiego EAGLES dla uczniów kl. V-VI szkół 

podstawowych w roku szkolnym 2017/2018 

 

1. Założenia ogólne: 

 konkurs przeznaczony jest dla uczniów kl. V–VI szkół podstawowych, 

 organizatorami konkursu jest PSP 34 w Radomiu     ( w szczególności 

nauczyciele języka angielskiego:  Anna Borkowicz, Anna Dylewska, Anna 

Mariańska-Szczodra)   pod patronatem Radomskiego Ośrodka Doskonalenia 

Nauczycieli  RODON i wydawnictwa Oxford University Press, 

 za stronę merytoryczną konkursu odpowiadają nauczyciele   języka 

angielskiego PSP nr 34 w Radomiu, 

 w skład Komisji Konkursowej wchodzą nauczyciele PSP nr 34 oraz 

nauczyciele  ze szkół, których uczniowie biorą udział  w konkursie, 

 Dyrekcja PSP nr 34 nadzoruje prace Komisji Konkursowej. 

 

2. Cele konkursu : 

 rozbudzenie wśród uczniów zainteresowania językiem angielskim, 

 podniesienie poziomu umiejętności językowych, 

 wzbogacenie wiedzy o życiu codziennym, kulturze, geografii oraz historii 

Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, 

 wyłonienie uczniów uzdolnionych językowo. 

 

3. Zakres wiedzy i umiejętności oraz wymagania. 

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

aktualnej „Podstawie programowej nauczania języka angielskiego w szkole 

podstawowej”. W szczególności obejmie następujące zagadnienia: 

✓ czas Present Simple, Present Continuous 

✓ czas Past Simple, Past Continuous 

✓ czas Present Perfect 
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✓ will, to be going to 

✓ modal verbs 

✓ stopniowanie przymiotników 

✓ rzeczowniki policzalne i niepoliczalne 

✓ wiedza o krajach anglojęzycznych. 

 

4. Przebieg konkursu: 

Konkurs ma trzy etapy: 

- I etap wewnątrzszkolny zostanie przeprowadzony w szkołach macierzystych przez 

nauczycieli jęz. angielskiego w oparciu o własne kryteria i testy.  Uczestników ( max 3 

uczniów ) należy zgłosić na kartach zgłoszeniowych do PSP 34 do dnia  20  kwietnia 

2018r. 

- II etap pisemny międzyszkolny odbędzie się w PSP 34 przy ul. Miłej 18 dnia 26 

kwietnia 2018r. o godz. 13.00 (czwartek ). W II etapie uczestnicy będą pisać test 

leksykalno-gramatyczny, który sprawdzi następujące umiejętności: 

✓ grammar 

✓ vocabulary 

✓ communication 

✓ reading 

✓ writing 

Polecenia na teście będą sformułowane w języku polskim i angielskim. 

- III etap ( część ustna ) odbędzie się również  26 kwietnia 2018r o godz. 14.15  

Uczniowie otrzymają 2 zadania ustne: opis obrazka oraz krótką wypowiedź na 

wylosowane pytanie (np. What do you like doing?, What did you do last weekend? 

Who is your favourite singer and why ?, What is your room like ? etc.).  

Pytania będą dotyczyły następujących obszarów: 

zainteresowania, czas wolny, rodzina i przyjaciele, szkoła, pogoda, podróże, zwyczaje 

i kultura Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. 

 

Wyniki konkursu zostaną dostarczone do szkół w ciągu tygodnia  po 

przeprowadzeniu konkursu. 
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Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy, a zwycięzcy i wyróżnieni dostaną 

nagrody rzeczowe ufundowane przez PSP nr 34, RODON  w Radomiu  

i Wydawnictwo Oxford University Press. 

 

Z przebiegu konkursu zostanie sporządzony protokół. 

 

Wszelkich informacji udzielają nauczyciele j. angielskiego : 

Anna Borkowicz tel. 600 613 254 

Anna Mariańska Szczodra tel. 601 379 225 

 

Prosimy o przesłanie mailem lub faxem karty zgłoszeniowej 

Adres: psp34@psp34.radom.pl  

tel/fax: 048/366-95-03 

 

ZAPRASZAMY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  KARTA ZGŁOSZENIA  

mailto:psp34@psp34.radom.pl
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udziału w IX MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE  

JĘZYKA ANGIELSKIEGO EAGLES 2018 

  

Nazwa i adres szkoły zgłaszającej uczniów do konkursu 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

 

Imiona i nazwiska zgłaszanych uczniów ( prosimy o wypełnienie drukowanymi 

literami ) oraz wiek uczniów 

1.………………………………………………………………………………… 

2.………………………………………………………………………………… 

3.………………………………………………………………………………… 

 

Dane  opiekunów  ( imię, nazwisko, telefon, adres email ) w/w uczniów: 

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

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

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

................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

                                                                    Dyrektor Szkoły 

 


