
KONKURSY PRZEDMIOTOWE ORGANIZOWANE 

PRZEZ KUJAWSKO-POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY 

W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM  

dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów  

w roku szkolnym 2014/2015 

 

 

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY  

WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO 

 Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO  

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 
 

 

Na podstawie art. 31 ust 1 pkt. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. 

Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), w związku z § 1-5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  

i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, 

turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125, z późn. zm.), § 20 ust. 7 rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów 

w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków 

szkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 893) oraz § 30 pkt. 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty  

w Bydgoszczy, stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 40/2013 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora 

Oświaty z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty  

w Bydgoszczy. 

 

I. CELE KONKURSU: 

 

1. Wspieranie rozwoju umiejętności językowych uczniów.  

2. Pobudzanie twórczego myślenia.  

3. Rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu.  

4. Promowanie osiągnięć uczniów, ich nauczycieli i szkół.  

5. Motywowanie szkół do podejmowania różnorodnych działań w pracy z uczniem zdolnym 

w rozwijaniu jego zainteresowań. 

 

 

II. ZAKRES WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANY NA POSZCZEGÓLNYCH 

ETAPACH KONKURSU 

Na wszystkich etapach uczeń powinien wykazać się wiadomościami i umiejętnościami określonymi w 

Celach kształcenia – wymaganiach ogólnych Podstawy programowej kształcenia ogólnego,  

w części dotyczącej przedmiotu język angielski na II etapie edukacyjnym, zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977), 

a także: 

 

Zakres merytoryczny konkursu: 

 

I. Etap szkolny 

1. Zagadnienia gramatyczne: 

- przedimek a, an, the, 

- saxon genitive, 

- there is, there are, 

- czasowniki „be,” „have got,”  

- this, that, these, those, 

- zaimki, 

- rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, 

-  przymiotnik, 



- przysłówek, 

- przyimek, 

- czasowniki modalne, 

- pierwszy okres warunkowy, 

- tryb rozkazujący, 

- have to, 

- going to, 

- określniki ilości, 

- pytania ogólne i szczegółowe. 

2. Czasy gramatyczne: 

- Present Simple, 

- Present Continuous, 

- Past Simple,  

- Future Simple. 

3. Słownictwo:  

- szkoła,  

- zwierzęta,  

- dom,  

- jedzenie, 

- opis osoby,  

- dolegliwości,  

- pogoda, 

- natura / elementy krajobrazu, 

- nazwy budynków użyteczności publicznej/sklepy.  

4. Rozumienie tekstu czytanego. 

5. Pisanie. 

6. Umiejętność reagowania na zwroty. 

 

II. Etap rejonowy 

1. Wszystkie zagadnienia z etapu szkolnego. 

2. Zagadnienia gramatyczne: 

- strona bierna wymienionych w etapie szkolnym i rejonowym czasów i form gramatycznych, 

- one, ones, 

- too, enough. 

3. Czasy gramatyczne: 

- Present Perfect, 

- Past Continuous. 

4. Słownictwo:  

- kraje i narodowości,  

- instrumenty muzyczne, 

- sporty i miejsca ich uprawiania, 

- sprzęt sportowy, 

- media. 

 

III. Etap wojewódzki 

1. Wszystkie zagadnienia z etapu szkolnego oraz rejonowego. 

2. Rozumienie tekstu słuchanego. 

3. Umiejętność wypowiadania się w języku angielskim. 

 

 

 

 

III. LITERATURA DLA UCZNIA i inne źródła informacji: 

Podręczniki i zeszyty ćwiczeń do przedmiotu język angielski dla klas IV-VI szkoły podstawowej, 

zatwierdzone do użytku szkolnego przez MEN. 

 

 

 



IV.UCZESTNICY KAŻDEGO ETAPU KONKURSU POWINNI DYSPONOWAĆ przyborami 

do pisania: pióro lub długopis. Na konkurs nie wolno przynosić żadnych urządzeń 

telekomunikacyjnych. Organizatorzy poszczególnych etapów nie ponoszą odpowiedzialność za 

przyniesiony i zostawiony w szatni sprzęt telekomunikacyjny. 

 

 

Wszelkich informacji dotyczących organizacji i przebiegu konkursu udzielają:  
 

Przewodnicząca Komisji Wojewódzkiej z Języka Angielskiego: Adam Wnorowski, 

awnorowski@bydgoszcz.uw.gov.pl, wnorowskiadam@yahoo.com,  tel. 52 3497603 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Wojewódzkiej z Języka Angielskiego:  

Wanda Wakuła, tel. 56 660 03 80 

 

 

Wszystkie załączniki do regulaminu do pobrania na stronie www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl  

mailto:awnorowski@bydgoszcz.uw.gov.pl
mailto:wnorowskiadam@yahoo.com
http://www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/


 

Załącznik nr 1  

do Regulaminu szczegółowego  

Wojewódzkiego Konkursu  

Przedmiotowego  

z Języka Angielskiego  

dla uczniów szkół podstawowych 

 

 

Obszary działania rejonowych komisji Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego  

dla uczniów szkół podstawowych. 
 

Nazwa komisji 

i zasięg terytorialny 

Siedziba komisji rejonowej 

(miejsce przeprowadzenia 

etapu rejonowego) 

Imię i nazwisko 

przewodniczącego 

Komisja rejonowa nr 1: 

miasto Toruń, powiaty: 

chełmiński, golubsko-

dobrzyński, toruński: 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. 

kpt. Jana Drzewieckiego w 

Toruniu, ul. Legionów 210 

mgr Joanna Tosik 

Komisja rejonowa nr 2: 

miasto Bydgoszcz 

 

Szkoła Podstawowa nr 63 w 

Bydgoszczy, ul. Seweryna 

Goszczyńskiego 3 

mgr Magdalena Sulkowska 

Komisja rejonowa nr 3 

powiaty: bydgoski, nakielski, 

część  świeckiego (gminy: 

Pruszcz, Świecie, Drzycim, 

Bukowiec, Świekatowo 

 

Szkoła Podstawowa nr 66 w 

Bydgoszczy, ul. Generała 

Zygmunta Berlinga 3 

mgr Aleksandra Brzykcy 

 

Komisja rejonowa nr 4 

miasto Włocławek, powiaty: 

aleksandrowski, lipnowski, 

włocławski 

 

Szkoła Podstawowa nr 23 we 

Włocławku, ul. Stanisława 

Wyspiańskiego 3 

mgr Karina Caban 

Komisja rejonowa nr 5 

powiaty: inowrocławski, 

mogileński, żniński, 

radziejowski 

 

Szkoła Podstawowa nr 2 w 

Inowrocławiu, ul. Najświętszej 

Marii Panny 22 

mgr Anna Ćwikła  - Gerc 

Komisja rejonowa nr 6 

miasto Grudziądz 

 

Zespół Szkół 

Ogólnokształcących Nr 3 w 

Grudziądzu, ul. Korczaka 23 

mgr Anna Grembecka - Gębka 

Komisja rejonowa nr 7 

powiaty: grudziądzki, 

wąbrzeski, część świeckiego 

(gminy: Dragacz, Warlubie, 

Nowe, Jeżewo) 

 

Szkoła Podstawowa nr 5 w 

Grudziądzu, ul. Sienkiewicza 

24 

mgr Monika Rudnicka-Chadaj 

Komisja rejonowa nr 8 

powiaty: sępoleński, tucholski, 

część świeckiego (gminy: Osie, 

Lniano) 

 

Szkoła Podstawowa nr 3 w 

Tucholi, ul. Pocztowa 10 

mgr Danuta Wiśniewska 

Komisja rejonowa nr 9 

powiaty: brodnicki, rypiński 

 

Szkoła Podstawowa nr 1 w 

Brodnicy, ul. 3 Maja 2 

mgr Katarzyna Mazawi 

 

 

 



UWAGA! 

 

W zależności od liczby uczniów zakwalifikowanych do etapu rejonowego konkursu liczba  

i siedziby komisji rejonowych mogą ulec zmianie. 



 

Załącznik nr 2  

do Regulaminu szczegółowego  

Wojewódzkiego Konkursu  

Przedmiotowego  

z Języka Angielskiego 

 dla uczniów szkół podstawowych 

  

Terminy i miejsca przeprowadzania etapów Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego  

z Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych. 

  

 

 

 

ETAP TERMIN GODZINA MIEJSCE 

etap I – szkolny 17.10.2014 r. 15.00 
miejscowa szkoła 

uczestnika konkursu 

etap II – rejonowy 6.12.2014 r. 11.00 

w rejonach według 

załącznika do niniejszego 

regulaminu 

etap  III – wojewódzki 14.02.2014 r. 11.00 

Szkoła Podstawowa nr 3 

im. kpt. Jana 

Drzewieckiego  

w Toruniu 

ul. Legionów 210 

  


