
DZIELNICOWY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO 
‘’ENGLISH IS OUR FUTURE’’ 

 
 

REGULAMIN KONKURSU 
 

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

● Organizatorem Dzielnicowego Konkursu Języka Angielskiego „English Is 
Our Future” jest Szkoła Podstawowa nr 88 im. Gabriela Narutowicza w 
Warszawie ul. Radarowa 4B. 

● Nad przebiegiem konkursu czuwa Komisja Konkursowa wyłoniona 
spośród nauczycieli języka angielskiego Szkoły Podstawowej nr 88 im. 
Gabriela Narutowicza w Warszawie wraz z przewodniczącą Katarzyną 
Kamińską. 

II. CELE KONKURSU 
 

● Umożliwienie uczniom sprawdzenia własnej wiedzy zdobytej na lekcjach 
języka angielskiego, zajęciach pozalekcyjnych i innych przedmiotach 
oraz stworzenie szansy wygrania. 

● Rozwijanie uzdolnień i umiejętności językowych uczniów. 

● Kształtowanie współzawodnictwa i stworzenie płaszczyzny zdrowej 
rywalizacji młodzieży uzdolnionej. 

● Zachęcanie młodzieży do samodzielnego zdobywania wiedzy o krajach 
anglojęzycznych – ich historii, kulturze, geografii, zwyczajach, świętach i 
życiu codziennym w Wielkiej Brytanii. 

● Integracja uczniów różnych szkół dzielnicy Warszawa Włochy. 
 
 

III. WYMAGANIA 
 
Materiał gramatyczny: 

● zaimki wskazujące (this/that; these/those); 

● liczba mnoga rzeczowników; 

● konstrukcja there is / there are; 

● zaimki osobowe w funkcji podmiotu i dopełnienia; 

● forma dzierżawcza rzeczownika; przymiotniki dzierżawcze; 

● czasowniki: to be; to have/have got; can; 

● liczebniki główne i porządkowe w zakresie 1-100; 

● czas Present Simple i Present continuous; zdania oznajmujące, pytające i 
przeczące; 

● przyimki miejsca i czasu; 



● zaimki pytające;     

● rodzajnik a/an. 

 
Słownictwo: 

● dom; szkoła (np. przybory szkolne, meble, pomieszczenia, zabawki); 

● relacje w rodzinie: ja i moja najbliższa rodzina; 

● mój pokój, mieszkanie i dom; 

● czas wolny - zainteresowania; zajęcia w wolnym czasie; 

● popularne zwierzęta domowe i dzikie; 

● podstawowe informacje o wyglądzie człowieka; 

● pory dnia; dni tygodnia; nazwy miesięcy; pory roku; 

● jedzenie i napoje, owoce i warzywa, tradycyjne posiłki; 

● podstawowe przymiotniki; przymiotniki o znaczeniu przeciwnym; 

● praca ludzi; zawody; 

● wyrażanie czasu - zegar; 

● podstawowe informacje osobiste; 

● kraje i narodowości; święta i tradycje. 

Komunikacja: 

● powitania, pożegnania; 

● przedstawianie siebie i innych osób (imię, nazwisko, wiek); 

● prośby i podziękowania, zwroty grzecznościowe; 

● pytanie i informowanie o umiejętnościach; 

● pytania i informacje o wieku i miejscu zamieszkania; 

● pytania o czas; 

● pytania i informacje dotyczące narodowości i kraju pochodzenia; 

    Sekcja wiedzy: 
 

Konkurs ma za zadanie sprawdzić wiedzę uczniów w zakresie szeroko pojętej 
kultury i obyczajów Wielkiej Brytanii zawartych w programie nauczania języka 
angielskiego oraz literaturze ujętej w punkcie VIII. Pytania będą dotyczyły 
podstawowej znajomości: 

● geografii - położenie krajów wchodzących w skład Wielkiej Brytanii 
(Anglii, Walii, Szkocji i Irlandii Północnej), znajomość nazw stolic, 
głównych miast, rzek, szczytów. Rozpoznawanie flag (symboli i 
kolorystyki) krajów anglojęzycznych. 

● historii i życia codziennego tych krajów: popularne miasta, zabytki, 
dawni i obecni przywódcy, rodzina królewska, sławne osoby i postaci 
fikcyjne, patroni, symbole, święta i zwyczaje. 

 
 



IV. UCZESTNICY 
 

● Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas 4-tych szkół 
podstawowych z dzielnicy Warszawa Włochy. 

● Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny, na podstawie zgłoszenia. 

● Każda szkoła może zgłosić nie więcej niż 20 kandydatów - ZAŁĄCZNIK 
nr 1. 

● W Konkursie nie mogą brać udziału dzieci, których rodzic/rodzice są 
obywatelami krajów anglojęzycznych (np. Wielkiej Brytanii). 

● Uczestnicy konkursu są zobowiązani do złożenia podpisanych klauzul 
informacyjnych/oświadczenia RODO – ZAŁĄCZNIK nr 2. Brak ww. 
dokumentów jest równoważny z wycofaniem uczestnika z konkursu. 

 
 

V. ORGANIZACJA I PRZEBIEG KONKURSU 
 

● Za organizację konkursu odpowiada Komisja Konkursowa powołana 
spośród nauczycieli języka angielskiego przez Dyrektora Szkoły 
Podstawowej nr 88 im. Gabriela Narutowicza w Warszawie. 

● Za przeprowadzenie szkolnego etapu konkursu odpowiadają Szkolne 
Komisje Konkursowe powołane przez Dyrektorów zgłoszonych szkół. 

● Szkolna Komisja Konkursowa wypełnia formularz zgłoszeniowy – 
ZAŁĄCZNIK nr 1, na którym jest lista  uczniów zgłoszonych do I etapu i 
przesyła go na adres mailowy k.kaminska@sp88.edu.pl  

● Etap I stanowi wstępne eliminacje i obejmuje pisemny test jednokrotnego 
wyboru z języka angielskiego oraz zakresu wiedzy o historii i kulturze 
Wielkiej Brytanii. Na rozwiązanie zadań uczestnicy mają 45 minut. 

● Prace z I etapu oceniane są przez Szkolną Komisję Konkursową złożoną 
z nauczycieli języka angielskiego. 

● Do II etapu zostają zakwalifikowani uczniowie, którzy uzyskali 
powyżej 80% punktów w etapie I.  

● Szkolna Komisja Konkursowa przesyła listę  uczniów zakwalifikowanych 
do II etapu na adres mailowy k.kaminska@sp88.edu.pl  

● Etap II konkursu zostanie przeprowadzony w szkole organizującej 
konkurs lub w szkole macierzystej zależnie od sytuacji epidemicznej w 
kraju. 

● Komisja Konkursowa prześle do poszczególnych szkół testy (do 
powielenia). 

● Etap I (szkolny) powinien odbywać się dla wszystkich uczestników w tym 
samym dniu o tej samej godzinie. 

● II etap konkursu odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 88 w Warszawie. 



● Ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród odbędzie się po 
zakończeniu II etapu konkursu. 

 
 

VI. NAGRODY 
 

● Wszyscy uczestnicy II etapu konkursu otrzymają dyplomy 
potwierdzające udział w konkursie. 

● Laureaci konkursu oprócz dyplomów otrzymają również nagrody 
rzeczowe. Nagrody nieodebrane przechodzą na własność 
organizatora. 

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

Organizator zastrzega sobie prawo zmian harmonogramu i formy konkursu w 
przypadku, gdy sytuacja epidemiczna uniemożliwi tradycyjne przeprowadzenie 
konkursu w ustalonym terminie oraz formie. 

 
Pozycje przydatne w przygotowaniu do konkursu: 
 

● English grammar in use, Raymond Murphy  

● 100 testów z gramatyki angielskiej, Henryk Krzyżanowski  

● Dzieje kultury brytyjskiej, Wojciech Lipoński 

● United Kingdom at a Glance, Roman Ociepa 

● Język angielski - zbiór testów, Dorota Bogucka-Hebda, CES 
 

  

 


