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III EDYCJA 

REJONOWEGO KONKURSU  JEZYKOWEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

EUROPEJCZYK POLIGLOTA 
 

 

ORGANIZATORZY KONKURSU: 

Dyrekcja oraz Nauczyciele Języków Obcych w Zespole Szkół im. Jana Pawła II 

w Sławkowie. 

 

PATRONAT: 

Burmistrz Miasta Sławkowa 

 

TERMIN KONKURSU: 

8 kwietnia 2022 r.  godz. 9.00  

Do 1 kwietnia 2022r. należy przesłać w formie elektronicznej na adres:  

zs@zs.slawkow.pl  ankietę uczestnika konkursu wraz z klauzulą informacyjną 

lub telefonicznie pod numerem: 32 293 17 48 

Ankieta i klauzula informacyjna znajdują się na końcu regulaminu. 

 

 

NAGRODY I DYPLOMY: 

Dyplomy i nagrody rzeczowe otrzymuje trzech najlepszych uczestników 

konkursu.  

 

ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE: 

- Uczestnikiem konkursu może zostać maksymalnie 5 uczniów danej szkoły 

podstawowej, którzy posiadają dobrą znajomość, wiedzę i umiejętności 

określone w podstawie programowej szkoły podstawowej z języka 

angielskiego, podstawową wiedzę o Unii Europejskiej oraz podstawowe 

informacje z zakresu kulturoznawstwa Niemiec, Rosji, Francji, Włoch i 

Wielkiej Brytanii. 

- Eliminacje do konkursu szkoły przeprowadzają według własnych zasad.  
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ORGANIZACJA KONKURSU: 

- Organizator konkursu powołuje niezależną komisję złożoną z nauczycieli 

języków obcych Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie oraz powołuje 

do prac w komisji trzech losowo wybranych przedstawicieli spośród 

nauczycieli przyjeżdżających do szkoły w dniu konkursu. Nauczyciele Zespołu 

Języków Obcych Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie przygotowują 

test językowy i test realioznawczy jednokrotnego wyboru oraz klucz 

odpowiedzi z obu części testów. Po ogłoszeniu wyników uczestnik wraz z 

nauczycielem-opiekunem ma prawo wglądu do swojego testu językowego. 

Testu nie można wynieść poza teren szkoły – organizatora konkursu, ani 

zapisywać na żadnych nośnikach multimedialnych. Prace konkursowe będą 

przechowywane na terenie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II do końca danego 

roku szkolnego. Wzory testów będą dostępne na stronie internetowej szkoły 

po zakończeniu konkursu.  

- Część pisemna trwa 90 minut i składa się z dwóch części. Część I - test 

leksykalno-gramatyczny z języka angielskiego oraz rozumienie tekstu 

czytanego. Część II – test realioznawczy jednokrotnego wyboru z zakresu 

wiedzy o wybranych krajach w Europie w języku polskim.  

- W czasie trwania testu uczestników obowiązuje zakaz korzystania z 

telefonów komórkowych oraz jakichkolwiek innych urządzeń 

komunikacyjnych i multimedialnych. 

- Z testu można uzyskać łącznie 100 punktów. Część I - język angielski: 0p – 

80p, część II: 0p – 20p. Liczba punktów z obu testów jest sumowana i stanowi 

całkowity wynik testu pisemnego. Trzech uczestników, którzy zdobędą 

największą ilość punktów otrzymuje kolejno pierwsze, drugie i trzecie 

miejsce. Uczestnicy zostają zwycięzcami Rejonowego Konkursu Językowego 

dla Szkół Podstawowych.  

- W przypadku, gdy najlepszych uczestników zostanie wyłonionych więcej niż 

trzech (ta sama liczba punktów uzyskana w testach u więcej niż trzech 

uczestników) zostanie przeprowadzona rozmowa z języka angielskiego. 

Wyniki tej rozmowy określą ostatecznie zwycięzców, czyli pierwsze, drugie i 

trzecie miejsce.  

 

Zagadnienia do konkursu,  ankieta uczestnika oraz klauzula informacyjna  są 

dostępne na stronie internetowej szkoły 
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III EDYCJA 

REJONOWEGO KONKURSU  JEZYKOWEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

EUROPEJCZYK POLIGLOTA 

ANKIETA 

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

KLASA: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

NAZWA I ADRES SZKOŁY: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

DRUGI JĘZYK NOWOŻYTNY: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

IMIĘ I NAZWISKO N-LA OPIEKUNA: …………………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………., ……………………………… r. 

………………………………………….…………………………………….  
(imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna/pełnoletniego ucznia)  

 

ZGODA NA UDZIAŁ W POWIATOWYM KONKURSIE JĘZYKÓW OBCYCH 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 

……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….………………………  

( imię/imiona i nazwisko dziecka) 

w III Rejonowym Konkursie Językowym EUROPEJCZYK POLIGLOTA dla uczniów szkół podstawowych 

organizowanym przez Zespół Szkół im. Jana Pawła II, 41-260 Sławków, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 4 , który odbędzie się 

w dniu 08.04.2022 roku o godz. 9.00 w formie stacjonarnej.  

Jednocześnie wyrażam zgodę na umieszczenie wyników konkursu mojego dziecka wraz z podaniem imienia, 

nazwiska, szkoły i klasy na stronie WWW oraz portalu społecznościowym  Facebook Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w 

Sławkowie.  

Informuję, iż zapoznałam/łem się z Regulaminem III Rejonowego Konkursu Językowego EUROPEJCZYK POLIGLOTA 

organizowanym dla uczniów szkół podstawowych  przez Zespół Szkół im. Jana Pawła II, 41-260 Sławków, ul. Gen. Wł. 

Sikorskiego 4. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej RODO) Zespoł Szkół im. Jana Pawła II w 

Sławkowie informuje, że:  

1. Administratorem Danych Osobowych jest Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie, 41-260 Sławków, ul. Gen. 

Wł. Sikorskiego 4 zwanym dalej Zespołem Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie; tel. 32 293 17 48, e-mail: 

zs@zs.slawkow.pl;  

2. Kontakt z Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzanie danych): email: 

klorek@zs.slawkow.pl  

3. Dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu przez Zespoł Szkół im. 

Jana Pawła II w Sławkowie i będą udostępniane zgodnie z wyrażoną przez Panią/Pana zgodą na podstawie art. 6 ust. 

1 lit. a RODO oraz art. 81 Ustawy z dnia 4 lutego1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2019 poz. 

1231 z późn. zm.) dotyczącego rozpowszechniania wizerunku;  

4. Odbiorcami danych osobowych Pani/Pana dziecka będą osoby fizyczne i podmioty prawne majacę dostęp do wyżej 

wymienionych serwisów, portali godnie z wyrażoną przez Panią/Pana zgodą;  

5. Dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej ze względu na położenie serweru portalu Facebook;  

6. Ze względu na informacyjny i promocyjny cel udostępniania danych osobowych Pani/Pana dziecka nie określa się 

okresu przechowywania tych danych;  
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7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której 

dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania;  

8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  

9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa;  

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi udział dziecka w konkursie  

językowym;  

11. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje danych 

osobowych;  

12. Administrator Danych Osobowych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w 

którym dane osobowe zostaną zebrane.  

………..……………………………………………….  
(data i czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna) 
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ZAGADNIENIA DO KONKURSU 

 

JĘZYK ANGIELSKI: 

ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE: 

CZASOWNIK 

Bezokolicznik i formy osobowe, czasowniki regularne i podstawowe nieregularne. 

Czasowniki posiłkowe. 

Czasowniki modalne: can, could, may, must, should. 

Tryb rozkazujący 

Imiesłów czynny i bierny. 

Czasowniki złożone (phrasal verbs). 

Czasy gramatyczne: Present Simple, Continuous, Perfect, Past Simple, Continuous, Perfect, 
Future Simple. 

Konstrukcje “be going to”, “have to”, “would like to”. 

RZECZOWNIK 

1. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne. 

2. Liczba mnoga regularna i nieregularna. 

3. Forma dzierżawcza – dopełniacz saksoński. 

4. Rzeczowniki złożone. 

PRZYMIOTNIK 

1. Stopniowanie regularne i nieregularne używane do porównań w stopniu równym, wyższymi 
najwyższym. 

2. Użycie przymiotników z so, such, how i what. 

3. Przymiotniki dzierżawcze. 
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PRZYSŁÓWEK 

1. Stopniowanie regularne i nieregularne i miejsce przysłówków w zdaniu. 

SKŁADNIA 

1. Zdania twierdzące, przeczące i pytające w czasach: Present Simple, Present Continuous, 
Present Perfect, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Future Simple. 

2. Zdania rozkazujące. 

3. Zdania z podmiotem it, there. 

4. Zdania z dwoma dopełnieniami. 

5. Zdania w stronie biernej w czasach: Present Simple, Present Perfect, Past Simple, Future 
Simple. 

6. Zdania w mowie zależnej, pytania pośrednie. 

7. Zdania przydawkowe, okolicznikowe i warunku (typu 0, I, II). 

 

WYBRANE ZAGADNIENIA Z WIEDZY O KRAJACH ANGLOZĘZYCZNYCH 

ZAGADNIENIA LEKSYKALNE 

1) człowiek (np. dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, uczucia i emocje, 
zainteresowania); 

2) dom (np. miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń domu i ich wyposażenia); 

3) szkoła (np. przedmioty nauczania, życie szkoły); 

4) praca (np. popularne zawody i związane z nimi czynności, miejsce pracy); 

5) życie rodzinne i towarzyskie (np. okresy życia, członkowie rodziny, koledzy, przyjaciele, 
czynności życia codziennego, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości, styl życia, 
konflikty i problemy); 

6) Żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowywanie, lokale gastronomiczne); 

7) zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupowanie, korzystanie z usług, 
reklama); 
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8) podróżowanie i turystyka (np. środki transportu, orientacja w terenie, hotel, informacja 
turystyczna, wycieczki, zwiedzanie); 

9) kultura (np. dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w kulturze, media); 

10) sport (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, imprezy sportowe, sport wyczynowy); 

11) zdrowie (np. higieniczny tryb życia, samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie, 
uzależnienia); 

12) nauka i technika (np. odkrycia naukowe, wynalazki, obsługa i korzystanie z podstawowych 
urządzeń technicznych, technologie informacyjno-komunikacyjne); 

13) świat przyrody (np. pogoda, rośliny i zwierzęta, krajobraz, zagrożenie i ochrona środowiska 
naturalnego, klęski żywiołowe); 

14) Życie społeczne (np. konflikty i problemy społeczne, przestępczość); 

15) elementy wiedzy o krajach obszaru nauczanego języka oraz o kraju ojczystym, z 
uwzględnieniem kontekstu międzykulturowego oraz tematyki integracji europejskiej. 

 

ZAKRES TEMATYCZNY – WIEDZA O PAŃSTWACH W EUROPIE: 

Niemcy, Federacja Rosyjska, Francja, Włochy, Wielka Brytania 

1. Stolice krajów europejskich tj. Niemcy, Federacja Rosyjska, Francja, Włochy i Wielka 
Brytania. 

2. Waluta w/w krajów. 

3. Podstawowe zwroty językowe (typu: powitanie, pożegnanie itp.) w w/w krajach. 

4. Charakterystyczne pamiątki i potrawy z w/w krajów. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


