
Regulamin Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego  
Time for English Adventure (TEA) 

  

ORGANIZATOR 

Szkoła Podstawowa nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi  

i Oddziałami Dwujęzycznymi im. J. Korczaka  

ul. Nowy Świat 21a 

00-029 Warszawa 

tel./fax: 22 826 47 85 

I. Wstęp 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas V – VIII szkoły podstawowej z województwa 
mazowieckiego i przeprowadzany jest w dwóch grupach wiekowych: klasy V-VI oraz klasy 
VII – VIII i w dwóch etapach: szkolnym oraz wojewódzkim. 

2. Do przeprowadzenia konkursu powołana zostaje Komisja Konkursu Języka Angielskiego, 
w skład której wchodzą nauczyciele języka angielskiego. 

3. Terminarz konkursu na dany rok szkolny zatwierdzany jest w październiku. 
4. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi i 

Oddziałami Dwujęzycznymi im. J. Korczaka. 
  

II. Cele konkursu 

1. Rozwijanie zainteresowań językowych uczniów. 
2. Popularyzowanie języków obcych wśród uczniów szkoły podstawowej. 
3. Wdrażanie uczniów do samodzielnej pracy nad rozwijaniem i rozszerzaniem wiadomości 

zdobytych na lekcjach. 
4. Odkrywanie potencjału uczniów. 
5. Popularyzowanie nauczania dwujęzyczności wśród uczniów. 

III. Organizacja konkursu 

1. Konkurs przygotowuje i przeprowadza  Komisja Konkursowa.  
2. Konkurs ma formę pisemną.  
3. Konkurs przeprowadza się w dwóch etapach: 

a. Etap I – eliminacje szkolne (czas trwania 60 min) 
b. Etap II – eliminacje wojewódzkie (czas trwania 60 min) 

4. W pierwszym etapie szkolnym arkusz konkursowy składa się z: 

• 20 zamkniętych zadań sprawdzających wiedzę z zakresu zagadnień gramatyczno-
leksykalnych,  

• 5 zadań zamkniętych z reagowania językowego w sytuacjach życia codziennego,  

• 1 zadania  sprawdzającego umiejętność czytania ze zrozumieniem (5 pytań prawda/fałsz)  

• 5 zadań otwartych o tematyce kulturowej dotyczącej krajów obszarów anglojęzycznych.    
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5. W drugim etapie wojewódzkim arkusz konkursowy składa się z: 

• 15 zamkniętych zadań sprawdzających wiedzę z zakresu zagadnień gramatyczno-
leksykalnych,  

• 5 zadań zamkniętych z reagowania językowego w sytuacjach życia codziennego,  

• 1 zadania  sprawdzającego umiejętność czytania ze zrozumieniem (5 pytań 
prawda/fałsz),  

• 5 zadań otwartych sprawdzających wiedzę z zakresu zagadnień gramatyczno-
leksykalnych oraz reagowania językowego w sytuacjach życia codziennego  

• 5 zadań otwartych o tematyce kulturowej dotyczącej krajów obszarów anglojęzycznych.    
6. Za poprawne wykonanie zadania uczeń otrzymuje 1 pkt. Maksymalna liczba punktów do 

zdobycia na obu etapach konkursu wynosi 35. 
7. W zadaniach otwartych o tematyce kulturowej dopuszcza się niewielkie błędy leksykalno-

gramatyczne niezaburzające komunikacji. 
8. Czas trwania każdego etapu wynosi 60 minut od chwili rozdania kartek z treścią zadań. 
9. Do II etapu przechodzą uczniowie, którzy uzyskali minimum 28 punktów (80% punktów 

możliwych do uzyskania). 
10. Laureatami zostają uczniowie, którzy otrzymali największą liczbę punktów, jednak nie mniej 

niż 60% punktów możliwych do zdobycia.  W konkursie przyznane zostaną tytuły laureata I, 
II, i III miejsca. 

11. Uczestnik konkursu nie może używać urządzeń elektronicznych. 
12. Praca nie może być również pisana ołówkiem i długopisem ścieralnym. 

  
Etap szkolny 

1. Etap szkolny organizuje i przeprowadza Szkolna Komisja Konkursowa powołana przez 
dyrektora szkoły. 

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przesłanie przez szkołę podstawową do dnia 
wskazanego w harmonogramie (załącznik nr 1) na adres email tea.sp211@gmail.com 
formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 2) dostępnego również pod adresem 
www.sp211.edu.pl w zakładce Konkursy.  

3. Zestawy zadań na poszczególne poziomy układa i przekazuje do szkół Komisja Konkursu Time 
for English Adventure na adresy mailowe podane przy zgłoszeniach szkół do konkursu. 

4. Prace w I etapie są sprawdzane i oceniane przez Szkolną Komisję Konkursową zgodnie z 
modelem wypowiedzi i schematem punktowania przygotowanym przez Komisję Konkursu i  
przekazanym na adresy mailowe podane przy zgłoszeniu szkoły do konkursu w dniu 
przeprowadzenia I etapu po godzinie 15:00. 

5. Po sprawdzeniu prac konkursowych przewodniczący Komisji Szkolnej przesyła na 
konkursowy adres e-mail Szkoły Podstawowej nr 211 listę uczniów, którzy otrzymali co 
najmniej 80% punktów, oraz skany zgód na przetwarzanie danych osobowych podpisane 
przez prawnych opiekunów wraz z protokołem z przebiegu I etapu konkursu i pracami 
uczniów. 
Adres e-mail: tea.sp211@gmail.com 
Prace i oświadczenia RODO można również przesłać pocztą na adres szkoły (budynek B):  
ul. Smolna 30; 00-375 Warszawa  
Dane te należy przesłać w terminie wskazanym w harmonogramie konkursu.  
Do każdej szkoły uczestniczącej w konkursie przesłana zostanie wiadomość potwierdzająca 
zakwalifikowanie się uczniów do etapu drugiego w terminie wskazanym w harmonogramie 
konkursu.  
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Etap wojewódzki 

1. Etap wojewódzki organizuje i przeprowadza Komisja Konkursu Time for English Adventure 
w budynku szkoły przy ul. Smolnej 30  

2. W przypadku obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych dopuszcza się przeprowadzenie 
konkursu w szkole macierzystej. W takiej sytuacji szkoła otrzyma zestawy zadań dwa dni 
przed terminem II etapu. Przewodniczący Szkolnej Komisji Konkursowej jest zobowiązany 
przesłać zabezpieczone prace konkursowe wraz z protokołem w ciągu trzech dni od 
przeprowadzenia konkursu. 

3. Zadania na II etap przygotowuje i sprawdza Komisja Konkursowa. 
4. Po sprawdzeniu  prac Komisja sporządza protokół z przebiegu II etapu. 
5. O wynikach II etapu szkoły podstawowe powiadamiane są drogą mailową w ciągu 

tygodnia od przeprowadzenia konkursu. 
6. Decyzja Komisji jest ostateczna. 

 

IV. Program merytoryczny konkursu 

1. Uczestnicy powinni wykazać się wiadomościami i umiejętnościami obejmującymi wszystkie 
tematy zamieszczone w treściach nauczania podstawy programowej dla szkoły podstawowej 
dla drugiego etapu edukacyjnego.  

Zadania konkursowe na obu etapach sprawdzają umiejętność:  

• rozpoznawania i stosowania struktur leksykalno-gramatycznych,  

• reagowania językowego w sytuacjach życia codziennego, 

• czytania ze zrozumieniem; 

• wykazania się podstawową wiedzą o geografii i kulturze Wielkiej Brytanii (klasy V-VI) 
oraz Wielkiej Brytanii i USA (klasy VII-VIII). 

2. Poziom językowy dla poszczególnych grup i etapów: 

     Grupa wiekowa - klasy V i VI: 

Etap I – poziom A2/A2+ 

Etap II – poziom A2+/B1 

Grupa wiekowa – klasy VII i VIII 

Etap I – poziom A2/B1 

Etap II – poziom B1/B2 

V. Ustalenia ogólne 

1. Niniejsze przedsięwzięcie odbywa się wraz z dostosowaniem do zaleceń MEiN, GIS oraz 
MZ. 

2. Na II etapie uczestnicy konkursu zobowiązani są posiadać przy sobie legitymację szkolną. 
3. Regulamin konkursu oraz zaproszenie do uczestnictwa zostaną rozesłane do szkół 

podstawowych oraz opublikowane na stronie internetowej pod adresem 
https://sp211.edu.pl.  



4. Niestawienie się uczestnika konkursu w dniu przeprowadzenia konkursu jest 
równoznaczne z rezygnacją z udziału w tym konkursie. Komisja nie przewiduje żadnych 
dodatkowych terminów zawodów. 

5. Warunkiem udziału w Konkursie jest pisemne wyrażenie zgodny na przetwarzanie danych 
osobowych w zakresie związanym z przeprowadzeniem Konkursu, które uczestnik składa 
do Komisji do dnia Konkursu.  

6. Objęcie patronatem niniejszego konkursu przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty nie 

oznacza wpisania tego przedsięwzięcia w wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i 

sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na 

terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły.  

7. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmian w powyższym regulaminie. 
8. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące konkursu prosimy kierować na adres: 

tea.sp211@gmail.com. 
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