Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Przegini

II KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO
"WE ARE THE WORLD"

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
2014/2015

Cele konkursu:
- Doskonalenie znajomości języka angielskiego
- Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego
- Sprawdzenie swoich dotychczasowych umiejętności i wiedzy językowej.
- Nawiązanie lub pogłębienie już istniejącej współpracy między Publicznym Gimnazjum nr 2 w Przegini a okolicznymi
Szkołami Podstawowymi

Organizator:
Inicjatorem i organizatorem I Konkursu Języka Angielskiego jest Publiczne Gimnazjum nr 2 w Przegini.

Warunki uczestnictwa:
Konkurs jest bezpłatny, uczestnikiem konkursu może byd zgłoszony uczeo klas 4-6 szkoły podstawowej. Warunkiem
uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie się do nauczyciela koordynującego konkurs w danej szkole. Każda szkoła
podstawowa zgłasza do udziału w konkursie maksymalnie trzech uczniów.

INFORMACJE OGÓLNE
1.
2.
3.
4.

5.

Organizatorem konkursu jest Publiczne Gimnazjum nr 2 w Przegini.
Dyrekcja Publicznego Gimnazjum nr 2 w Przegini wyznacza pracowników wspomagających organizację
i przebieg konkursu, określa zadania komisji konkursowych i terminy przeprowadzania konkursu.
Przewodniczącym Komisji Konkursu Języka Angielskiego jest pani Paulina Kula.
Merytorycznie konkurs obejmuje wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej kształcenia
ogólnego z języka angielskiego w szkole podstawowej, a które są sprawdzane na Sprawdzianie po klasie
szóstej.
Udział uczniów w konkursie jest dobrowolny.
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6.
7.
8.
9.
10.

Za zapewnienie opieki i bezpieczeostwa uczniom/uczestnikom konkursu odpowiada dyrektor szkoły, do której
uczęszcza uczeo (w drodze na konkurs, w czasie jego trwania i w drodze powrotnej do szkoły).
Nie przewiduje się dodatkowego postępowania konkursowego dla uczestników, którzy w wyznaczonym
terminie nie przystąpią do konkursu.
Dokumentacja związana z przebiegiem konkursu, jest porządkowana, zabezpieczana i przechowywana w szkole
organizowanej konkurs.
Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo zmiany regulaminu konkursu lub jego odwołania bez podania
przyczyny.
Wszelkie informacje na temat konkursu języka angielskiego „WE ARE THE WORLD" będą przekazywane
zainteresowanym droga elektroniczną (e-mail) oraz opublikowane na stronie internetowej organizatora.

ZASADY KONKURSU
1.
Konkurs Języka Angielskiego „WE ARE THE WORLD", odbędzie się 28 maja 2015 r. o godzinie 10.
2.
Czas przeznaczony na rozwiązanie zadao wynosi 60 minut.
2.
Szkoły, które wyraziły chęd udziału w konkursie zobowiązane są poinformowad organizatora o liczbie osób
zakwalifikowanych do konkursu do dnia 15.05.2015 r.
3. Do zadao przewodniczącego Komisji Konkursowej należy:
1) przeprowadzenie konkursu,
2) zapewnienie odpowiednich warunków pracy dla uczestników, przestrzeganie ustalonych zasad
organizacyjnych i regulaminowych w miejscu przeprowadzenia etapu gminnego konkursu,

ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH NA POSZCZEGÓLNYCH ETAPACH KONKURSU
Zestaw zadao będzie obejmował następujące części, zawarte w Informatorze o Sprawdzianie, czyli:
-Rozumienie ze słuchu
-Znajomośd funkcji językowych
-Znajomośd środków językowych
-Rozumienie tekstów pisanych
Struktury gramatyczne
CZASOWNIK
1. Bezokolicznik i formy osobowe, np. to work, works
2. Czasowniki posiłkowe, np. be, do, have
3. Czasowniki modalne:
- can, np. I can dance. My mother can’t drive a car. You can’t watch this film. Can you help me?
- could, np. Could you help me? I couldn’t visit you yesterday.
- must, np. I must finish it today. You mustn’t ride a bike here.
- should, np. You should learn more. Where should I put the shopping?
- will, np. Will you do it for me?
4. Tryb rozkazujący, np. Open your books! Don’t walk on the grass!
5. Czasowniki regularne i nieregularne, np. live – lived – lived; go – went – gone
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6. Imiesłów czynny, np. a girl wearing a blue T-shirt
7. Czasowniki wyrażające uczucia, emocje, upodobania, chęci, np. like, would like to, enjoy, hate, let’s
8. Czasowniki złożone (phrasal verbs), np. get up, look after, take off
9. Czasy gramatyczne:
- Present Simple, np. I get up at seven o’clock. The film starts at 8 p.m.
- Present Continuous, np. She is reading a book at the moment. What are you doing tomorrow?
- Present Perfect (ograniczony do mówienia o doświadczeniach swoich i innych osób), np. I have never travelled to
Mexico. Have you done your homework?
- Past Simple, np. I went to the cinema yesterday. My mum saw you two days ago.
- Future Simple, np. I will go to the shop. I hope you’ll get better.
10.Konstrukcja “be going to”, np. He’s going to buy a new computer.
11.Konstrukcja “have to”, np. He has to go to the dentist.
RZECZOWNIK
1. Nazwy rzeczy policzalnych i niepoliczalnych, np. a desk, water, money
2. Liczba mnoga regularna i nieregularna, np. room – rooms, box – boxes, child –children
3. Sposoby wyrażania posiadania i przynależności, np. Kate’s notebook, the photo of my sister
PRZEDIMEK
Przedimek, np. a dog, an apple, the sun, breakfast
PRZYMIOTNIK
1. Stopniowanie regularne i nieregularne używane do porównao w stopniu równym, wyższym i najwyższym, np. cold –
colder – the coldest, beautiful – more beautiful – the most beautiful, good – better – the best
2. Przymiotniki dzierżawcze, np. my, her, their
PRZYSŁÓWEK
1. Stopniowanie regularne i nieregularne, np. elegantly – more elegantly – the most elegantly, badly – worse – the worst
2. Tworzenie przysłówka z przymiotnika, np. slow – slowly, good – well
3. Przysłówki sposobu, częstotliwości, np. He usually comes late. Speak slowly.
ZAIMEK
1. Zaimki osobowe, np. I, me, they, them
2. Zaimki dzierżawcze, np. mine, yours
3. Zaimki wskazujące, np. this, those
4. Zaimki pytające, np. who, how, why, which
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5. Zaimki względne, np. who, which, that
6. Zaimki nieokreślone, np. some, any, much, many, no
7. Zaimki one/ones w zdaniach typu I will take the blue one/ones.
LICZEBNIK
1. Liczebniki główne, np. one, a hundred
2. Liczebniki porządkowe, np. first, 25th May
PRZYIMEK
1. Przyimki z określeniami miejsca, kierunku, odległości, np. next to the shop, on the left, in the north
2. Przyimki z określeniami czasu, np. on Saturday, in the morning, at 7 a.m.
3. Przyimki z określeniami sposobu, np. by car
4. Przyimki po niektórych czasownikach i przymiotnikach, np. wait for, interested in
SPÓJNIK
Spójniki, np. and, or, because, when, before, so, after
SKŁADNIA
1. Zdania twierdzące, przeczące i pytające w czasach: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Simple,
Future Simple
2. Zdania rozkazujące, np. Come here! Don’t close the door!
3. Zdania z podmiotem it, np. It is cold today.
4. Zdania z podmiotem there, np. There is a new stadium in my town. There were many people in the park.
5. Zdania z dwoma dopełnieniami, np. Give me some water.
6. Zdania współrzędnie złożone, np. My brother lives in a big city and I live in the country.
7. Zdania podrzędnie złożone, np. He is sad because he lost his mobile. I know where they are. She went to the shop to
buy a present for her friend.
8. Konstrukcje bezokolicznikowe i gerundialne, np. It’s nice to meet you. He likes listening to music. I’m good at
swimming.
9. Zdania wykrzyknikowe, np. What a surprise!

Kontakt z organizatorami:
Paulina Kula – paulinakula@zsprzeginia.pl
Agnieszka Paś – agnieszkapas@zsprzeginia.pl
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