
  

XIII WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO 
edycja 2019 

 

“ In the World of the Golden Hollywood” 
 (W świecie Złotego Hollywoodu) 

 

REGULAMIN  
 

Organizatorami XIII Konkursu Języka Angielskiego - edycji 

2019 są: 

 Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, 

 Szkoła Podstawowa nr 383 im. Ks. Stefana Kardynała 

Wyszyńskiego w Warszawie 

W Konkursie może uczestniczyć dowolna liczba uczniów z klas 

siódmych i ósmych szkoły podstawowej oraz z klas trzecich 

gimnazjum ze szkół województwa mazowieckiego. 

W I etapie Konkursu uczniowie piszą test, składający się 

z części gramatycznej i leksykalnej, opracowany w oparciu 

o podstawę programową nauczania języka angielskiego dla  

klasy 3 gimnazjum.  

W II etapie konkursu uczniowie odpowiadają na wybrane 

losowo pytania oraz przedstawiają recenzję wybranego przez 

siebie filmu w oparciu m.in. o informacje, uzyskane podczas 

warsztatów, prowadzonych przez nauczycieli języka angiel-

skiego.  

Szkoły podstawowe zgłaszają e-mailem udział swoich 

uczniów w XIII Konkursie Języka Angielskiego na adres e-

mailowy Szkoły Podstawowej nr 383: 

sp383@edu.um.warszawa.pl  do wtorku 26 marca 2019 r. 

Eliminacje I etapu Konkursu organizuje i przeprowadza na 

terenie danej szkoły nauczyciel języka angielskiego w uzgod-

nieniu z dyrekcją szkoły. 

Eliminacje I etapu odbędą się równolegle w każdej szkole 

we czwartek 28 marca 2019 r. o godz. 13.30. Wzorcowy 

arkusz  zostanie przesłany dzień wcześniej do zgłoszonych 

szkół. Nauczyciele języka angielskiego w danej szkole przygo-

towują odpowiednią ilość kopii dla zgłoszonych uczestników i 

nadzorują, aby eliminacje I etapu przebiegły w warunkach 

kontrolowanej samodzielności. Uczniowie nie mogą korzystać 

z żadnych pomocy naukowych.  

Czas trwania testu I etapu wynosi 60 minut.  

Nauczyciele języka angielskiego danej szkoły oceniają testy 

zgodnie z załączonym kluczem oceniania.  

 

 

 

 

Po sprawdzeniu prac nauczyciele języka angielskiego danej 

szkoły przesyłają listę 5-ciu najlepszych uczniów wraz z ilością 

otrzymanych przez nich punktów ponownie na adres                         

e-mailowy Szkoły Podstawowej nr 383: 

sp383@edu.um.warszawa.pl  

Termin nadsyłania wyników uczniów zakwalifikowanych 

do II etapu mija we wtorek 9 kwietnia 2019 r. 

        

Uczniowie, zakwalifikowani do II etapu Konkursu Języka  

Angielskiego biorą udział w warsztatach zatytułowanych:                  

„In the World of the Golden Hollywood”.  

Warsztaty odbędą się w środę 24 kwietnia lub w czwartek 

25 kwietnia 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 383 przy  

ul. Warszawskiej 63 w Warszawie. 

Celem warsztatów będzie poszerzenie wiedzy uczestników  

o wybranych filmach anglojęzycznych. 

 

Eliminacje II etapu odbędą się w środę 15 maja lub  

w czwartek 16 maja 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 383 

przy ul. Warszawskiej 63 w Warszawie. 

Uczniowie będą losować zestawy pytań i odpowiadać na nie w 

języku angielskim przed Jury oraz przedstawiać krótką recen-

zję wybranego filmu. Uczniowie nie mogą korzystać z żadnych 

notatek i pomocy naukowych. Jury Konkursu Języka Angiel-

skiego przydzielać będzie punkty za umiejętności językowe 

ucznia oraz posiadaną wiedzę.  

Na wynik końcowy uczestnika II etapu Konkursu będą 

składały się punkty uzyskane przez ucznia w I i II etapie  

łącznie. Uroczyste zakończenie XIII Konkursu Języka An-

gielskiego połączone z wręczeniem dyplomów i nagród 

laureatom odbędzie się w piątek 31 maja 2019 o godz. 

13.00 w Szkole Podstawowej nr 383 im. Księdza Stefana 

Kardynała Wyszyńskiego przy ul. Warszawskiej 63 w War-

szawie. 

 

Objęcie patronatem niniejszego konkursu przez Mazowieckie-

go Kuratora Oświaty nie oznacza wpisania tego przedsięwzię-

cia w wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, 

organizowanych przez kuratora oświaty lub inne 

podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wy-

mienione na świadectwie ukończenia szkoły. 

mailto:sp383@edu.um.warszawa.pl

