Regulamin Dzielnicowego Konkursu Języka Angielskiego
dla klas III „Master of English”.
1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 340 im. Profesora Bogusława
Molskiego w Warszawie, przy ulicy Lokajskiego 3, 02-793 Warszawa.
2. Konkurs objęty jest patronatem Burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
Pana Roberta Kempy, patronatem Stowarzyszenie na Rzecz Jakości Nauczania
Języków Obcych PASE. Partnerem konkursu jest szkoła językowa SOKRATES.
3. Konkurs

przeznaczony

jest

dla

uczniów

klas

III

Ursynowskich

Szkół

Podstawowych.
4. Konkurs

sprawdza

wiedzę

leksykalno-gramatyczną

z

zakresu

materiału

i

słownictwa określonego przez organizatorów (załącznik nr 1).
5. Konkurs jest konkursem drużynowym (3 uczniów z danej szkoły), w którym
uczniowie rywalizują indywidualnie oraz grupowo zdobywając punkty dla swojej
szkoły.
6. Uczestnicy rozwiązują zadania samodzielnie. Niedozwolone jest korzystanie
podczas konkursu z żadnych pomocy dydaktycznych.
7. Konkurs składa się z dwóch etapów.
I etap – test wielokrotnego wyboru (30 pytań), z czego tylko jedna odpowiedź
jest prawidłowa. Organizator wysyła test oraz klucz odpowiedzi do szkół, które
zgłoszą chęć udziału w konkursie. Nauczyciele w swoich szkołach przeprowadzają
test wśród zgłoszonych uczniów i tym samym wyłaniają trzech najlepszych
reprezentantów szkoły z największą ilością punktów, którzy kwalifikują się do
drugiego etapu. I etap przeprowadzany jest w dniu podanym przez organizatora,
godzinę ustala Szkolny Koordynator. Przewidziany czas to 45 minut wraz ze
sprawami organizacyjnymi. Wyniki I etapu Szkolny Koordynator przekazuje
organizatorowi za pomocą formularza (załącznik nr 2) drogą mailową lub na adres
szkoły do 30 marca.
II etap – odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 340 im. Profesora Bogusława
Molskiego. II etap składa się z dwóch części. W pierwszej części uczniowie
indywidualnie rozwiązują test multimedialny na komputerach. Ilość punktów
uzyskaną przez każdego ucznia z testu przypisuje się do wyniku ogólnego danej

szkoły. W

drugiej części uczniowie rywalizują

drużynowo.

Każda szkoła

otrzymuje zestaw 10 kopert. W każdej kopercie znajduje się zadanie za od 1pkt. 10 pkt. w zależności o stopnia trudności. Uczniowie mają 45 minut na wykonanie
zadań.
Suma punktów z pierwszej i drugiej części jest końcowym wynikiem danej szkoły.
8. Komisja

konkursowa

sprawdza

poprawność

rozwiązanych

zadań

i

wyłania

zwycięzców.
9. Dopuszcza się zastąpienie nieobecnego ucznia z danej szkoły uczniem, który
uzyskał czwarty w kolejności najlepszy wynik w danej szkole.
10. Terminy:
16.03.2018 – rozesłanie informacji do szkół podstawowych
06.04.2018 – zgłoszenia szkół chętnych do udziału w konkursie
09.04.2018 – rozesłanie testów do szkół do przeprowadzenie I etapu
12.04.2018 – I etap
20.04.2018 – przesłanie wyników I etapu do organizatora
27.04.2018 – II etap
11. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas podsumowania dzielnicowych
konkursów w Szkole Podstawowej nr 340 w terminie późniejszym podanym przez
organizatora. Dyplomy oraz nagrody rzeczowe otrzymają laureaci miejsc od I do
III. Nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursu otrzymają dyplomy –
podziękowania za wkład włożony w przygotowanie uczniów.
12. Zgłoszeń można dokonywać za pomocą formularza (załącznik nr 3) drogą mailową
na adres: klaudia.rogalska@op.pl lub sp340@edu.uw.pl, a także na adres szkoły:
Szkoła Podstawowa nr 340 im. Profesora Bogusława Molskiego, ul. Lokajskiego 3,
02-793 Warszawa z dopiskiem „Master of English”.
13. W razie pytań prosimy o kontakt z organizatorem konkursu:
Klaudia Rogalska – klaudia.rogalska@op.pl, tel: 884 981 089

Załącznik nr 1

Zakres materiału:
1. Słownictwo



















animals
the body and the face
clothes
colours
family and friends
food and drink
emotions/ feelings
the home
numbers 1-50
places and directions
school
sports and leisure
time
toys
transport
weather
work
nature
2. Gramatyka



















nouns: singular and plural including plural forms, countable and uncountable
adjectives: including possessive adjectives
determiners: a, an, the
verbs: positive, negative, question, imperative and short answer forms, including
contractions (to be, to have)
present simple
present continuous (not with future reference)
can for ability/requests/permission
adverbs: now, here, too
conjunctions: and
prepositions of place
questions words: who, where, what, when
ing forms as nouns (Swimming is good.)
Let’s…
Like+v+ing
There is/there are
Would like (Would you like some grapes?, Would you like to colour that ball?)
Happy Birthday, Here you are

Załącznik nr 3

Szkoła Podstawowa nr 340
im. Profesora Bogusława Molskiego
ul. Lokajskiego 3
02-793 Warszawa

Zgłoszenie do Dzielnicowego Konkursu Języka Angielskiego
„Master of English”
Nazwa szkoły:………........................................................................................
Szkolny Koordynator:………………………………………………………………………………………………….
E-mail Koordynatora:………………………………………………………………………………………………….
Nr tel. Koordynatora:………………………………………………………………………………………………….

……………………………………
pieczątka szkoły

………………………………………
podpis Koordynatora

Załącznik nr 2

Szkoła Podstawowa nr 340
im. Profesora Bogusława Molskiego
ul. Lokajskiego 3
02-793 Warszawa

Zgłoszenie do II etapu Dzielnicowego Konkursu Języka Angielskiego
„Master of English”
Nazwa szkoły:………........................................................................................
Lp.

Imię i nazwisko ucznia

……………………………………
pieczątka szkoły

Ilość pkt.

………………………………………
podpis Koordynatora

