
 

 

REGULAMIN  

VIII MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU  

JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

             ‘GRAMMAR CAN BE FUN’ 

 

ORGANIZATOR: 

Szkoła Podstawowa nr 74     

ul. Trybunalska 17/25 

 

, 60-325 Poznań 

www.sp74.pl 

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy: paulina.bartkowska@sp74.pl  

ZASIĘG KONKURSU: powiatowy 

FORMA: stacjonarna lub zdalna w zależności od aktualnej sytuacji w kraju 

PATRONAT HONOROWY Wielkopolskiego Kuratora Oświaty  

 

http://www.sp74.eu/
mailto:paulina.bartkowska@sp74.pl


CELE KONKURSU: 

 motywowanie uczniów do pogłębiania wiedzy z zakresu gramatyki języka 

angielskiego; 

 propagowanie języka angielskiego wśród dzieci; 

 prezentacja umiejętności uczniów. 

 

UCZESTNICY: 

Pięcioosobowa reprezentacja danej szkoły, w skład której wchodzą uczniowie klas IV-VIII 

(zwycięzcy etapu szkolnego z klasy IV, V, VI, VII i VIII). 

 

TERMIN: 11 maja 2022 roku  

w godz. 8:45 -  09:45  – w formie stacjonarnej ALBO  w formie zdalnej 

MIEJSCE: SP74 Poznań 

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany godziny i miejsca 

przeprowadzenia konkursu. 

 

PRZEBIEG KONKURSU: 

 

ETAP SZKOLNY – test przeprowadzany w danej szkole w klasach IV-VIII obejmujący 

następujące zagadnienia: 

 klasa IV – ‘be’, ‘have got’, Present Simple 

 klasa V – Present Simple, Present Continuous, Past Simple 

 klasa VI – Past Simple, Present Perfect, Future (Present Continuous, Future Simple, 

‘be going to’) 

 klasa VII – Conditionals (0, 1, 2, 3) 

 klasa VIII – Passive (Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Future Simple, 

Present Perfect), Reported Speech (Present Simple, Present Continuous, Present 

Perfect, Past Simple, will, must/have to, can/could) 

 

 



ETAP MIĘDZYSZKOLNY – test przeprowadzany w siedzibie organizatora konkursu 

obejmujący następujące zagadnienia: 

 klasa IV – Present Continuous, Past Simple 

 klasa V – Future (Present Continuous, Future Simple, ’be going to’) 

 klasa VI – Past Simple, Past Continuous, Past Perfect 

 klasa VII – (Present Perfect Continuous, Past Perfect Continuous, Future Perfect, 

Future Perfect Continuous, Future Continuous) 

 klasa VIII – Inversion (Conditionals, little, never/seldom, as, so, only when, only 

after, under no circumstances, on no condition/account, at no time, in no way, not 

only, not until), Articles (including geographical names) 

 

JURY: składać się będzie z opiekunów każdej drużyny  

 

UWAGI:  

 testy etapu szkolnego opracowywane są i wysyłane drogą mailową przez organizatora 

konkursu; 

 etap szkolny przeprowadzany jest w danej szkole biorącej udział w konkursie  

w wybranym przez siebie terminie tak, aby wyniki przesłać do 31 marca 2022 roku; 

wyniki testów wysyłane są drogą mailową do organizatora konkursu; 

 testy do etapu szkolnego wysyłane są drogą mailową do 14 lutego 2022 roku; szkoła, 

która nie otrzyma testów do wyznaczonego terminu proszona jest o kontakt 

telefoniczny lub mailowy z organizatorem konkursu; 

 wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej organizatora konkursu do 31 

maja 2022 roku wraz z informacją o terminie rozdania lub odbioru dyplomów  

i nagród; 

 testy z etapu międzyszkolnego sprawdzane są przez organizatora konkursu; jest 

możliwość wglądu do sprawdzonych testów konkursowych w ciągu 3 dni od dnia 

ogłoszenia wyników; 

 dyplomy i nagrody wręczane są (lub będę do odebrania) w siedzibie organizatora 

konkursu; 

 odpowiednio wcześniej zostanie wysłana informacja dotycząca formy konkursu; jeżeli 

etap międzyszkolny odbędzie się w formie zdalnej, odpowiednio wcześniej zostanie 

wysłana informacja dotycząca zasad przystąpienia do konkursu oraz jego przebiegu. 



 

PROSIMY O MAILOWE POTWIERDZENIE UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

DO 11 LUTEGO 2022 ROKU na adres mailowy: paulina.bartkowska@sp74.pl, podając: 

 nazwę szkoły; 

 adres szkoły; 

 adres mailowy szkoły; 

 nazwisko i adres mailowy opiekuna konkursu; 

 nazwiska uczestników konkursu (zwycięzców etapu szkolnego) – do 31 MARCA 

2022 roku. 

 


