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Regulamin 

IV Krakowskiego Konkursu Języka Angielskiego  

klas V Szkół Podstawowych 

o puchar Przewodniczącej Rady Dzielnicy II m. Krakowa 

I.  Organizatorzy 

1. Organizatorem konkursu jest 

 Stowarzyszenie Aktywny Wypoczynek Grzegórzki w Krakowie 

 Szkoła Podstawowa nr 38 im. Bractwa Kurkowego w Krakowie 

 Biblioteka Kraków 

 Rada Dzielnicy II m. Krakowa 

2. Patronat, patronat honorowy 

 Honorowy patronat Małopolskiego Kuratora Oświaty  

 Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe w Krakowie 

 Lobos Kserodruk Kraków 

 Park Wodny Kraków 

 TEVA Kraków 

 Klub Sportowy Grzegórzecki 

 Adalex  

 Sklep Piórko 

II. Cele 

Konkurs ma na celu: 

 Podnoszenie poziomu umiejętności językowych 

 Oswojenie uczniów z formą konkursów i sprawdzianów wiadomości 

 Przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia językowego 

 Aktywizacja wśród uczniów szkół podstawowych zainteresowania j. angielskim 

 Wzbogacenie i doskonalenie form pracy z uczniem zdolnym 

III. Adresaci 

Konkurs adresowany jest do uczniów klas V szkół podstawowych miasta Krakowa i udział w nim mogą wziąć 

uczniowie tych klas. Szkoła jest zobowiązana przekazać uczniom i ich rodzicom informację o organizacji 

Konkursu, a także ściśle stosować przepisy jego regulaminu.  
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IV. Struktura i przebieg Konkursu 

I etap konkursu — eliminacje szkolne  

Etap szkolny przeprowadzony musi zostać do 17.04.2017r. po otrzymaniu testów w macierzystej szkole 

uczniów, przez Komisję powołaną przez Dyrektora Szkoły. Testy dostarcza organizator drogą e-mailową po 

przesłaniu karty zgłoszeniowej.  

 Zadaniem Komisji Szkolnej jest :  

 wypełnienie najpóźniej do 15.04.2017r. i odesłanie (e-mailem na adres sawg.krakow@gmail.com, 

pocztą lub osobiście na adres SAW Grzegórzki, ul. Fabryczna 3, 31-553 Kraków, SP 38, ul. Francesco 

Nullo 23, 31-543 Kraków) karty zgłoszeniowej potwierdzając tym samym przystąpienie szkoły do 

konkursu 

 wydruk testu dla I etapu  

 przeprowadzenie testu najpóźniej do 17.04.2017 

 sprawdzenie testów według podanego klucza  

 wyłonienie spośród wszystkich uczestników z danej szkoły uczniów, którzy uzyskali najwyższą liczbę 

punktów - sporządzenie protokołu przeprowadzenia konkursu (patrz załącznik nr.2).  

Szkoła może wytypować trzech uczniów w przypadku dwóch oddziałów klas V, czterech uczniów 

przy trzech oddziałach, pięciu uczniów przy czterech oddziałach, sześciu uczniów przy więcej niż 

czterech oddziałach. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez większą ilość uczniów 

niż szkoła może zgłosić do II etapu, przeprowadzona zostaje dogrywka ustalona przez Szkolną 

Komisję Konkursową.  

 dostarczenie protokołu w nieprzekraczalnym terminie do 17.04.2017r. (e-mailem na adres 

sawg.krakow@gmail.com, pocztą lub osobiście na adres SAW Grzegórzki, ul. Fabryczna 3/31, 31-

553 Kraków, SP 38, ul. Francesco Nullo 23, 31-543 Kraków) 

 przekazanie uczniom zakwalifikowanym do II etapu wzoru oświadczenia dla rodziców (załącznik 3) 
 

Uczniowie w I etapie rozwiązują test pisemny.  

 za prawidłowe rozwiązanie testu uczeń może uzyskać maksimum 30 punktów  

 czas trwania testu: 40 minut  

 wszystkie szkoły zobowiązane są do przeprowadzenia eliminacji szkolnych w wyznaczonym 

terminie  

 w skład komisji szkolnej wchodzą przedstawiciele wybrani przez Dyrektora danej szkoły.  

 

II etap konkursu – międzyszkolny 

  Do II etapu przystępują uczniowie wyłonieni przez Komisje w drodze eliminacji szkolnych. 

 termin II etapu: 25.04.2017r., godz. 8.00-9.50 

 w II etapie uczniowie rozwiązują test pisemny, za który uzyskują maksimum 50 punktów 

 czas trwania testu 2 x 35 minut  

 część 1: pytania do tekstu źródłowego, część 2: test z gramatyki. 

 listę uczestników zakwalifikowanych do finału ogłosi komisja konkursowa przeprowadzająca II etap 

do 5 dni od jego zakończenia.  
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 o przejściu ucznia do finału konkursu szkoły zostaną powiadomione e-mailem, telefonicznie.  

 do etapu finałowego spośród wszystkich uczniów biorących udział w II etapie zakwalifikowani 

zostaną uczniowie, którzy zajęli miejsca I-VII 

 uczniowie na konkurs obowiązkowo przynoszą 2 czarne długopisy, legitymację szkolną oraz zgodę 

podpisaną przez rodziców/opiekunów prawnych na udział w konkursie, przetwarzanie danych 

osobowych i umieszczenie zdjęć z konkursu na stronach internetowych podmiotów organizujących konkurs.  

 Wzór protokołu dla Komisji II etapu stanowi załącznik nr: 4(1), 4(2), 4(3) niniejszego regulaminu.  

Do przeprowadzenia II etapu konkursu powołana zostanie Komisja w składzie:  

 nauczyciele języka angielskiego ze Szkoły Podstawowej nr 38  w Krakowie 

 pracownik Biblioteki Kraków 

 nauczyciel ze Stowarzyszenia Aktywny Wypoczynek Grzegórzki w Krakowie 
 

III etap konkursu - finał  

Finał konkursu odbędzie się w ustalonym przez Komisję miejscu i składać się będzie z dwóch części. Uczniowie 

zakwalifikowani do finału przygotowują prezentację multimedialną na wybrany przez siebie temat i 

przesyłają ją na adres: sawg.krakow@gmail.com najpóźniej 3 dni przed terminem finału. Tematyka 

prezentacji przesłana wraz z wynikami II etapu.  

Finał składać się będzie z trzech części. 

Część pierwsza – uczniowie otrzymują tekst literacki w języku angielskim, na przyswojenie którego mają 20 

minut. Następnie uczniowie będą losować pytania do tekstu, na które muszą udzielić krótkiej odpowiedzi.  

Część druga – rozmowa z Komisją Konkursową na temat przygotowanej prezentacji multimedialnej. 

 termin finału: wtorek, 09.05.2017r, godz. 10.00 

 czas trwania przygotowanej prezentacji — max 3 minuty  

 o kolejności miejsc decyduje wynik punktowy: 

o punkty za prezentację (3 x 2 punkty = 6 punktów) 

o punkty za pytania do tekstu (3 x 2 punkty = 6 punktów) 

o punkty za rozmowę z Komisją Konkursową (3 x 6 punktów = 18 punktów) 

 uczniowie na konkurs obowiązkowo przynoszą 2 czarne długopisy, legitymację szkolną.  

 Wzór protokołu dla Komisji etapu finałowego stanowi załącznik nr 5 niniejszego regulaminu.  

Do przeprowadzenia finału konkursu powołana zostanie Komisja Finałowa w składzie:  

 nauczyciel języka angielskiego ze Szkoły Podstawowej nr 38 w Krakowie 

 nauczyciel z Biblioteki Kraków 

 nauczyciel ze Stowarzyszenia Aktywny Wypoczynek Grzegórzki w Krakowie 

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną po obradach komisji — ok. 10 minut po ostatnim uczestniku.  

W przypadku tej samej ilości punktów dwóch lub więcej finalistów, o wygranej zadecyduje dogrywka                             

w postaci losowanych pytań opisowych zgodnych z podstawą programową dla danego wieku. 
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V. Miejsce przeprowadzenia konkursu  

 Eliminacje szkolne — macierzysta szkoła uczestników konkursu  

 II etap —Szkoła Podstawowa nr 38, ul. Francesco Nullo 23, Kraków  

 Finał — Rada Dzielnicy II m. Krakowa, ul. Daszyńskiego 22  

VI. Podstawowy zakres materiału na wszystkie etapy 

Klasa IV 
Słownictwo  

 dni tygodnia 

 dom 

 godziny 

 instrumenty muzyczne 

 liczebniki 

 miesiące 

 opis postaci 

 pory roku 

 produkty spożywcze 

 przedmioty szkolne 

 rodzina 

 szkoła 

 ubrania 

 zabawki 

 zwierzęta 

Klasa V 
Gramatyka  

1. a, an 
2. odmiana 'to be' 
3. zaimki pytające 
4. there is/there are 
5. can 
6. have got 
7. present simple 
8. a, an, some, any, a lot of 
9. rzeczowniki policzalne i niepoliczalne 
10. present continuous 
11. how much/ how many 
12. wyrażenie „would like” 
13. „have got” 

 

VII. Uwagi końcowe  

• Werdykt komisji konkursowej jest ostateczny. 

• Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga Komisja Konkursowa danego etapu.  

• Laureaci konkursu otrzymują nagrody i dyplomy. 

• Udział w konkursie we wszystkich etapach jest nieodpłatny. 

Lista nagród:  

• Wyjazd na obóz z SAW Grzegórzki (nie dotyczy obozów zagranicznych)                                                                         

oraz puchar Przewodniczącej Rady Dzielnicy II m. Krakowa za zajęcie I miejsca  

• Nagrody rzeczowe za zajęcie II, III miejsca 

• Upominki dla wszystkich finalistów 
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Załącznik nr 1 

Karta zgłoszeniowa 

Pieczęć szkoły 

 
Szkoła Podstawowa nr ………….……….……. w Krakowie, ul. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

tel.: …………………………………………………………………………………………………………. e-mail: ………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………. 

zgłasza uczestnictwo swoich uczniów w IV Krakowskim Konkursie Języka Angielskiego o Puchar 

Przewodniczącej Rady Dzielnicy II m. Krakowa klas V Szkół Podstawowych 

 

Ilość klas V: …………………………………………………………………. Uczniów łącznie: …………………………………………………………………. 

  

 

 

Nauczyciel odpowiedzialny za uczniów:  

 

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

Kontakt tel.   ………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieczęć i podpis Dyrektora Szkoły 
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Załącznik nr 2 

Wzór oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych) uczniów biorących udział w konkursie: 

 
1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………………………………………………………                    

w IV Krakowskim Konkursie Języka Angielskiego dla klas V Szkół Podstawowych organizowanego przez 

Stowarzyszenie Aktywny Wypoczynek Grzegórzki, Szkołę Podstawową nr 38 w Krakowie oraz Bibliotekę 

Kraków.  

 
2. Oświadczam iż zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych                                

(Dz.U. z 2014 r. , poz. 1182 ) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego 

dziecka………………………………………………………………………………………………………… 

ucznia …………………………………………………………………………………………………………. (klasa, szkoła) 

do celów związanych z jego udziałem w IV Krakowskim Konkursie Języka Angielskiego. 

Oświadczam, ze zapoznałam/em się z regulaminem w/w konkursu i akceptuje jego postanowienia oraz 

wyrażam zgodę na publikacje na stronach internetowych podmiotów organizujących konkurs wyników 

punktowych dziecka uzyskanych w poszczególnych etapach konkursu i zdjęć z przebiegu konkursu 

 

 

 

……………………………………………………………….. 
Podpis rodzica(opiekuna prawnego) 
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Załącznik nr 3 

Protokół z przeprowadzenia szkolnego etapu konkursu 

 
 

 

 

W dniu ……………………………………. w Szkole Podstawowej nr ……… przeprowadzono zgodnie   z regulaminem 

I etap IV Krakowskiego Konkursu Języka Angielskiego. Szkolna Komisja Konkursowa spośród uczestników 

wyłoniła ....………. zwycięzców: 

 

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa Ilość punktów Nazwisko i imię nauczyciela przygotowującego 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Dodatkowe informacje o przebiegu konkursu: 

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

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

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

 

Imiona i nazwiska członków Komisji Konkursowej oraz czytelne podpisy 

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

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

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

Pieczęć szkoły 
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Załącznik nr 4 (1) 

Protokół z przeprowadzenia II etapu konkursu – część I 

W dniu ……………………………………. w Szkole Podstawowej nr 38 przeprowadzono zgodnie z regulaminem II 

etap IV Krakowskiego Konkursu Języka Angielskiego. Komisja Konkursowa II etapu spośród uczestników 

wyłoniła zwycięzców: 

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa Ilość punktów Szkoła 

Klasy V 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Dodatkowe informacje o przebiegu konkursu: 

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

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

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

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

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

 

Imiona i nazwiska członków Komisji Konkursowej oraz czytelne podpisy: 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Załącznik nr 4 (2) 

Protokół z przeprowadzenia II etapu konkursu – część II 

W dniu ……………………………………. w Szkole Podstawowej nr 38 przeprowadzono zgodnie z regulaminem II 

etap IV Krakowskiego Konkursu Języka Angielskiego. Lista uczestników, którzy nie zakwalifikowali się do 

etapu finałowego – strona 1 

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa Ilość punktów Szkoła 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 

Imiona i nazwiska członków Komisji Konkursowej oraz czytelne podpisy: 

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

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

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

 
Załącznik nr 4 (3) 
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Protokół z przeprowadzenia II etapu konkursu – część III 

W dniu ……………………………………. w Szkole Podstawowej nr 38 przeprowadzono zgodnie z regulaminem II 

etap IV Krakowskiego Konkursu Języka Angielskiego. Lista uczestników, którzy nie zakwalifikowali się do 

etapu finałowego – strona 2. 

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa Ilość punktów Szkoła 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 

Imiona i nazwiska członków Komisji Konkursowej oraz czytelne podpisy: 

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

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

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

Załącznik nr 5 
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Protokół z przeprowadzenia finału konkursu 

W dniu ……………………………………. w przeprowadzono zgodnie z regulaminem finał IV Krakowskiego Konkursu 

Języka Angielskiego. Komisja Konkursowa przyznała punkty: 

 

Lp. Nazwisko i imię ucznia Część I 
Prezentacja 

Część II 
Test 

Suma Szkoła 

 Klasy V 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
Dodatkowe informacje o przebiegu konkursu: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Imiona i nazwiska członków Komisji Konkursowej oraz czytelne podpisy: 

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

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

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

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

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

 

Załącznik nr 6 
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Protokół z przebiegu II etapu konkursu 

W dniu ……………………………….r. w Szkole Podstawowej nr 38 w Krakowie zgodnie z 

regulaminem IV Krakowskiego Konkursu Języka Angielskiego został przeprowadzony II etap 

konkursu. 

Czas rozpoczęcia I części: ……………………………………….., sala …………….. 

Czas zakończenia I części: ……………………………………….. 

Czas rozpoczęcia II części: ……………………………………….. sala …………….. 

Czas zakończenia II części: ……………………………………….. 

Uczniów biorących udział w konkursie w Sali:  

 

Część I: ……………………………………  

       

Część II: ……………………………………  

       

Dodatkowe informacje o przebiegu konkursu: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

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

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

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

 

 

Imiona i nazwiska członków Komisji Konkursowej oraz czytelne podpisy: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

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


