
REGULAMIN KONKURSU GRAMATYCZNO-LEKSYKALNEGO 

,,CHECK YOUR ENGLISH” 

 

I. Cele konkursu  

• Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania językiem angielskim;  

• Doskonalenie znajomości języka angielskiego; 

• Rozpowszechnianie oraz wzbogacanie wiedzy o kulturze i tradycji krajów 

anglojęzycznych;  

• Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego;  

• Wyłonienie uczniów uzdolnionych językowo; 

II. Zasady ogólne 

• Konkurs „Check your English” jest przeznaczony dla uczniów klas V-

VIII.  

• Konkurs ma formę testu składającego się z 30 pytań zamkniętych. 

• Czas trwania konkursu to 45 minut.  

• Uczniowie, którzy są chętni do wzięcia udziału w konkursie proszeni są o 

wysłanie maila z taką informacją na adres 

a.andrzejczyk@sp24.edu.gdansk.pl  

• W dniu konkursu zostanie przesłany link do testu online i szczegółowa 

instrukcja 

• Do dnia 30.04.2021r. organizator zobowiązuje się przekazać wyniki.  

• Dla laureatów przewidziane są nagrody rzeczowe  

• Uczestnik konkursu jednocześnie wyraża zgodę na opublikowanie swojej 

pracy, imienia i nazwiska oraz zajętego miejsca na stronie internetowej 

naszej szkoły.   

III. Zakres programowy 

GRAMATYKA 

• czasownik „to be”, „have”, „have got”, „can”, “must”, “would” 

• czasy: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect Simple, Future 

Simple, Past Simple, Past Continuous 

• inne: Tryb rozkazujący czasownika, regularne i nieregularne formy 

czasowników w czasie Past 

• Simple i Present Perfect Simple, konstrukcja “to be going to”, regularna i 

nieregularna liczba 
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• mnoga rzeczowników, przedimki „a/an”, „the”, zero article, relative 

pronouns: “where”, “which”, 

• “who”, “whose”, “whom”, zaimki osobowe i dzierżawcze, zaimki 

wskazujące „this/that”, „these/those”,  

• przyimki typu: on, under, in etc., konstrukcje “there is/there are”,  

• rzeczowniki policzalne i niepoliczalne z określeniami „some/any/no”, 

• pytania typu „How much”, „How many”, „Where” etc., stopień wyższy i 

najwyższy przymiotnika,  

SŁOWNICTWO I FUNKCJE JĘZYKOWE 

• liczebniki: 1-100, 

• dni tygodnia, miesiące, daty, godziny, 

• relacje rodzinne, stopnie pokrewieństwa, 

• nazwy przedmiotów szkolnych (np. tablica, ołówek), 

• nazwy zawodów, 

• narodowości i języki świata, 

• części ciała, 

• przedstawianie się, pozdrawianie, 

• porównywanie rzeczy, 

• wskazywanie drogi, 

• wyrażanie swojego hobby i zainteresowań, 

• opis wyglądu i osobowości człowieka, 

• wyrażanie opinii, planów, zamiarów, 

• jedzenie, składniki, 

• opis wydarzeń z przeszłości, 

• opis miejsc (np. pokoju), 

• słownictwo z zakresu komunikacji np. w restauracji, hotelu, w obcym 

mieście itp., reagowanie językowe (typowe zachowania komunikacyjne) 

oraz 

• podstawowe informacje o kulturze IRLANDII (zwyczaje, ważne święta, 

stolice, sławne osobistości itp.) 

 

 

 


