
Regulamin międzyszkolnego konkursu 

z języka angielskiego 

 

Let’s watch and listen! 

czyli jesteśmy mistrzami w rozumieniu anglojęzycznych bajek! 

 

Jest to pierwsza edycja konkursu dla dzieci w klasie 4 szkoły 

podstawowej. Konkurs składa się z dwóch części.  

Pierwsza część opiera się na oglądaniu i słuchaniu najistotniejszych 

fragmentów bajki anglojęzycznej wybranej przez organizatora i trwa 

około 30-40 minut. Zadania testowe można rozwiązywać w trakcie jej 

oglądania. Dzieci otrzymują 16 pytań zamkniętych oraz 14 

półotwartych polegających na uzupełnieniu luk odpowiednimi 

słowami.  

Druga część trwa około 20 minut i polega na uzupełnieniu 

brakujących odpowiedzi oraz sprawdzeniu tych już zaznaczonych. 

„Tytuł bajki pozostaje 

niespodzianką”… 

…natomiast nawiązuje ona do tematyki związanej z oceanem. Zwykła rybka, jej 

przyjaciele oraz wrogowie, a także walka o ukochaną to temat przewodni 

naszej bajki. 

 

 

 



I Organizator konkursu: 

Organizatorami konkursu są nauczyciele języka angielskiego                                        

w Zespole Szkół i Placówek nr 1 w Bydgoszczy (mgr Natalia Kamińska oraz               

mgr Aleksandra Żelazna). 

II Cele konkursu: 

 
- zainteresowanie dziecka językiem angielskim, 

- uczenie zdrowej rywalizacji, 

- rozumienie podstawowych zwrotów komunikacyjnych, 

- utrwalenie słownictwa związanego z filmem, 

- kształtowanie umiejętności skupienia, 

- kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem, 

- kształtowanie umiejętności logicznego myślenia (tłumaczenie z kontekstu, z tematyki 

bajki), 

- kształtowanie umiejętności słuchania dla szczegółu (listening for a detail), 

- naturalne wprowadzenie nowych struktur językowych/zwrotów anglojęzycznych, 

- utrwalenie czasów gramatycznych Present Simple ( np. czasownik to be oraz like) i 

Present Continuous 

III Uczestnicy konkursu: 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów uczęszczających do 4 klasy szkoły 

podstawowej. 

2. Maksymalna liczba uczestników biorących udział w konkursie 

międzyszkolnym w Zespole Szkół i Placówek nr 1 nie może przekroczyć 14 

osób. O zakwalifikowaniu do udziału w konkursie decyduje kolejność 

zgłoszeń. 

IV Warunki uczestnictwa: 

1. Na konkurs należy zgłaszać się mailowo i odesłać zgłoszenie wraz                     

z podpisaną przez rodzica/prawnego opiekuna zgodą na udział w konkursie 

oraz oświadczeniem dotyczącym przetwarzania danych osobowych                  

do dnia 2 marca 2020 roku (poniedziałek). 

adres e-mail : letswatchandlisten@wp.pl  

mailto:letswatchandlisten@wp.pl


2. Jest to konkurs pisemny, w którym mogą wziąć udział tylko te osoby, które 

zgłosiły się do organizatora w ustalonym wcześniej terminie. 

3. Każdy uczestnik konkursu powinien mieć przy sobie piórnik z całym 

wyposażeniem (długopis, ołówek, gumkę do mazania). 

4. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu oraz zamieszczanie 

zdjęć uczestników na stronie internetowej Zespołu Szkół i Placówek nr 1 w 

Bydgoszczy. Prace stają się własnością organizatora. 

 

V Termin konkursu: 

1. Dwuczęściowy konkurs  odbędzie się dnia 26 marca (w czwartek)                     

o godzinie 16:15. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone tego samego dnia po 

zakończeniu konkursu oraz sprawdzeniu prac. 

2. Krótkie spotkanie organizacyjne uczestników wraz z opiekunami odbędzie się 

w dzień konkursu tj. 26 marca o godzinie 16:00. 

 

VI Jury: 

Oceny uzupełnionych prac dokona jury powołane przez organizatora. 

VI Kryteria oceniania: 

         Punktacja zostanie przedstawiona uczestnikom podczas trwania  konkursu. 

VII Nagrody: 

1. Każdy uczestnik konkursu otrzyma tego dnia dyplom uczestnictwa                    

w konkursie. 

2. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 

3. Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o wynikach tego samego dnia       

po zakończeniu konkursu. 

4. Lista nazwisk laureatów zostanie wywieszona na terenie Zespołu Szkół              

i Placówek nr 1 w Bydgoszczy oraz umieszczona na stronie internetowej 

placówki. 

VII Tematyka konkursu: 

1. Słownictwo związane z oceanem: zwierzęta np. rafa koralowa, żółw, 

rozgwiazda, delfin, morświn, ryba, rekin oraz rodziną: mama, tata, ciocia, 

kuzyn. 

2. Pojęcia filmowe: np. główny bohater, mieć miejsce, wróg, przyjaciel, tytuł,      

na początku filmu, na końcu filmu. 



3. Czasy gramatyczne tj. Present Simple oraz Present Continuous                         

(w tym czasowniki tj. : być/nie być, lubić/nie lubić, mieszkać, zakochać się, 

uciekać, pływać, uśmiechać się, pomagać, tracić) oraz stwierdzenia (np. Odsuń 

się !, Uważaj !) 

4. Przymiotniki: np. piękny/brzydki, mały/duży, wolny/szybki, zły/wesoły, 

niebezpieczny. 

 

 

 

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej placówki: 

www.zsip1.bydgoszcz.pl  

https://mdk3bydgoszcz.pl.tl  (w zakładce Regulaminy/konkursy) 

 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny:  

Natalia Kamińska tel. 888 046 427 

 

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie! 

Bądź odważny, zgłoś się i zawalcz – bo przecież warto 

sprawdzać swoje siły we wszystkim ☺  

 

Organizatorki: 

mgr Natalia Kamińska 

mgr Aleksandra Żelazna 

 

 

http://www.zsip1.bydgoszcz.pl/
https://mdk3bydgoszcz.pl.tl/

