
REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I NIEMIECKIEGO 

„POLIGLOTA”  

 

1. Organizator. 

Organizatorem konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego 

nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli (Gimnazjum nr 2). 

 

2. Termin. 

Do etapu powiatowego konkursu kwalifikuje się 3 uczniów z każdej szkoły, którzy na etapie 

szkolnym otrzymali najwyższą ilość punktów. Nauczyciele danej szkoły zgłaszają uczestników na 

załączonym formularzu do dnia 16.03.2018r. Zgłoszenia można przesłać w formie tradycyjnej na 

adres: 

PSP z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 2 im. Jana Pawła II 

ul. Mickiewicza 15 

37-450 Stalowa Wola 

z dopiskiem „Konkurs Poliglota” 

lub w formie elektronicznej na adres: 

agam75@o2.pl 

W tytule maila należy wpisać „Konkurs Poliglota.” 

Konkurs odbędzie się w budynku szkoły przy ulicy Mickiewicza 15 w Stalowej Woli w dniu 

28.03.2018r. o godzinie 11:00. Prosimy o przybycie 15 minut wcześniej. 

 

3. Cele: 

 doskonalenie znajomości języka angielskiego i niemieckiego 

 motywowanie uczniów do podnoszenia poziomu umiejętności językowych 

 stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia się w rywalizacji z innymi uczniami 

 nawiązanie lub pogłębienie już istniejącej współpracy między szkołami gimnazjalnymi na 

terenie powiatu stalowowolskiego. 

 

4. Warunki uczestnictwa. 

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas II oraz III szkół gimnazjalnych z terenu miasta Stalowa 

Wola i powiatu stalowowolskiego. 

 

5. Zakres wiedzy i umiejętności. 

Od uczestników konkursu wymagana jest wiedza z zakresu treści zawartych w podstawie 

programowej III.1 dla klas I – III gimnazjum z języka angielskiego oraz zawartych w podstawie 

programowej III.0 dla klas I – III gimnazjum z języka niemieckiego. 
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Na etapie powiatowym uczestnicy rozwiązują test składający się z 2 części: z języka angielskiego i 

niemieckiego. Obie części będą obejmować: 

 rozumienie tekstu pisanego 

 stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych 

 funkcje językowe. 

Na wypełnienie testu przeznacza się 60 minut. 

Szczegółowy zakres wiedzy wymagany z języka angielskiego. 

Zagadnienia leksykalne: człowiek, dom, życie rodzinne i towarzyskie, szkoła, praca, żywienie, zakupy i 

usługi, podróżowanie i turystyka, sport, zdrowie, nauka i technika, świat przyrody, życie społeczne. 

Zagadnienia gramatyczne:  

 czasy gramatyczne: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Simple, Past 

Continuous, Past Perfect, Future Simple, Future Continuous 

 konstrukcja be going to 

 czasowniki modalne 

 rzeczowniki policzalne i niepoliczalne 

 określniki ilości (many, much, a few, few, a little, little, none, both, either, neither) 

 zaimki 

 przedimki a / an / the i brak przedimka 

 przymiotniki i przysłówki (stopniowanie, too, enough, so, such, as … as, kolejność przymiotników) 

 przyimki 

 strona bierna 

 mowa zależna 

 pytania pośrednie 

 zdania przydawkowe 

 zdania okolicznikowe 

 zdania warunkowe 

 konstrukcja I wish 

 składnia czasowników (verb patterns) 

 konstrukcja There is / There are / It is 

 pytania rozłączne (question tags). 

 

Szczegółowy zakres wiedzy wymagany z języka niemieckiego. 

Zagadnienia leksykalne: człowiek, dom, życie rodzinne i towarzyskie, szkoła, praca, żywienie, zakupy i 

usługi, podróżowanie i turystyka, sport, zdrowie. 

Zagadnienia gramatyczne:  

• zdania oznajmujące, pytające, przeczące, rozkazujące 

• szyk wyrazów: prosty, przestawny, szyk zdania podrzędnego 



• zdania współrzędnie złożone ze spójnikami: aber, denn, oder, und, sondern, deshalb, sonst 

• zdania podrzędnie złożone ze spójnikami: dass, ob, weil, wenn 

• strona czynna czasownika Präsens, Präteritum, Perfekt 

• czasowniki w czasach Präsens, Präteritum, Perfekt 

• tryb rozkazujący 

• rzeczownik z rodzajnikiem określonym i nieokreślonym 

• przeczenie – kein, nicht 

• przymiotnik – stopniowanie regularne i nieregularne 

• zaimek – osobowy, dzierżawczy, nieokreślony, pytający, zwrotny, nieosobowy „man” i „es” 

• przyimki z celownikiem i biernikiem 

• przysłówek – stopniowanie regularne i nieregularne 

• liczebniki główne i porządkowe 

 

Wyniki konkursu oraz lista zwycięzców zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły: 

gim2stalowawola.pl w dniu 11.04.2018r. Laureatami konkursu są uczestnicy, którzy zajęli 3 pierwsze 

miejsca. Dla laureatów przewidziane są pamiątkowe dyplomy oraz nagrody, które zostaną wręczone w 

budynku szkoły w kwietniu (w terminie podanym w oddzielnym mailu). 

W przypadkach wątpliwych, nieujętych w regulaminie, decydują członkowie Komisji Konkursowej, a ich 

decyzje są ostateczne. 

Autorzy: 

mgr Agnieszka Matusiak 

mgr Beata Lipiarz 

 

 

 

 

 

 

 

 



KARTA ZGŁOSZENIOWA 

 

Imię i nazwisko ucznia Klasa Imię i nazwisko nauczyciela opiekuna 

1. 
 

  

2. 
 

  

3. 
 

  

 

Adres szkoły: 

 

Telefon kontaktowy: 

 

Nauczyciel zgłaszający: 


