
 

 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Regulamin Szkolnego Konkursu z Języka Angielskiego dla klas 4-8 
 
1. Organizator Konkursu 
1.Organizatorem Szkolnego Konkursu z Języka Angielskiego dla klas 4-8 jest Szkoła Podstawowa 
nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu 
 
2. Termin Konkursu 
1.Konkurs odbywa się raz w roku szkolnym w miesiącach maj/czerwiec. 
2.Szczegółowe informacje dotyczące terminu oraz miejsca Konkursu podawane są odrębnie dla 
każdego roku szkolnego.  
3. W obecnym roku szkolnym Konkurs odbędzie się w miesiącu czerwcu. 
 
3. Cele Konkursu 
Głównym celem Konkursu jest: 
1.Promowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za proces samodzielnego uczenia się i 
rozwijania umiejętności językowych. 
2.Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego. 
3.Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia stopnia opanowania struktur leksykalno-
gramatycznych w rywalizacji z uczniami innych klas. 
4.Rozwijanie uzdolnień uczniów. 
5.Podniesienie samooceny uczniów. 
 
4. Warunki uczestnictwa w Konkursie 
1.Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Brzechwy w 
Swarzędzu. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zarejestrowanie się ucznia na stronie 
www.quizizz.com do podanych przez organizatora linków 
klasy 4 - https://quizizz.com/join?class=K403452 
klasy 5 - https://quizizz.com/join?class=V418996 
klasy 6 - https://quizizz.com/join?class=C046163 
klasy 7 - https://quizizz.com/join?class=C261817 
klasy 8 - https://quizizz.com/join?class=R903289 
 
Po zarejestrowaniu, uczestnikom zostanie udostępniony test, który należy wykonać do 19 czerwca 
do godziny 23.45. Test konkursowy dostępny będzie w zakładce „aktywności”. Każde zadanie na 
teście konkursowym ograniczone jest czasowo.  
 
 
 
 



 

 

5. Forma i zakres Konkursu 
1.Test konkursowy składa się z zadań sprawdzających wyłącznie stopień opanowania struktur 
gramatyczno-leksykalnych dla danego poziomu. (materiał zrealizowany do końca maja) 
 
6. Ogłoszenie wyników Konkursu 
1.Lista z wynikami uczestników Konkursu, którzy zajęli 1,2,3 miejsce zostanie umieszczona na 
stronie internetowej szkoły po 21 czerwca. 
 
7. Przebieg Konkursu. 
1.Konkurs składa się wyłącznie z jednego etapu  -15 zadań do rozwiązania. 
2.System strony quizizz podaje ile punktów zdobył uczestnik, jednakże Komisja Konkursowa 
sprawdza raport każdego uczestnika. 
3.W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej uczniów identycznej liczby punktów, przyznaje 
się miejsca ex aequo. 
4.Nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu przejmuje Komisja Konkursowa. 
 
8. Nagrody 
1.Uczniowie, którzy uzyskali pierwsze, drugie lub trzecie miejsce w Konkursie uzyskują 
następujące nagrody: 
a)dyplom oraz nagroda rzeczowa 
 
9. Postanowienia końcowe 
1.Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej szkoły. 
2.Przystępując do Konkursu uczestnik potwierdza, iż akceptuje niniejszy Regulamin i opisane w 
nim warunki uczestnictwa. 
3.Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych 
osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu i sposobem ogłaszania wyników. 
4.W kwestiach spornych oraz innych nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decydujący głos 
ma Komisja Konkursowa. 
5.Organizator Konkursu ma prawo modyfikacji Regulaminu. W takim przypadku wszelkie zmiany 
zostają podane do wiadomości uczestników Konkursu poprzez umieszczenie ich na stronie 
internetowej szkoły. 
 
Organizatorzy: 
Sylwia Tarasiewicz, Joanna Hyża, Karolina Danyluk, Jolanta Iskierska, Natalia Springer. 
 
 
 
 
 
 


