
 

Regulamin 

konkursu z języka angielskiego 

NIEZAPOMINAJKA 

1. Organizator: 

Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi,  

al. Wyszyńskiego 86, 

94-050 Łódź 

2. Czas i miejsce konkursu:  

Termin konkursu: 27,28.01.2021, godz. 17.00; 

Miejsce konkursu: Pałac Młodzieży im. J. Tuwima w Łodzi, sala 112. 

3. Cele konkursu: 

 promocja uczniów zdolnych; 

 rozwijanie zainteresowań; 

 poszerzenie słownictwa z zakresu dwóch działów tematycznych (człowiek i przyroda); 

 uwrażliwienie uczestnika na piękno otaczającej przyrody; 

 utrwalenie zagadnień gramatycznych. 

4. Warunki uczestnictwa:  

 w konkursie może wziąć udział uczestnik zajęć języka angielskiego odbywających się w Pałacu Młodzieży  

im. J. Tuwima w Łodzi; 

 konkurs odbywać się będzie w trzech kategoriach: klasy III-IV, V-VI oraz klasy VII-VIII; 

 zgłoszenia udziału w konkursie można dokonywać drogą mailową (j.zuraw@palacmlodziezy.lodz.pl)  

lub zgłosić chęć uczestnictwa podczas zajęć. 

5. Zakres tematyczny konkursu:  

Konkurs składał się będzie z różnego rodzaju zadań: pytania typu prawda/fałsz, jedna odpowiedź do wyboru, 

wpisywanie brakujących wyrazów itp. Pytania dotyczyć będą słownictwa związanego z tematem: człowiek  

i przyroda oraz gramatyki na poziomie uzależnionym od poziomu uczestnika. Materiał będzie oparty na tym 

realizowanym na zajęciach, będzie on jednak nieco poszerzony. Szczegółowy zakres tematyczny:  

Klasa III-IV  

Słownictwo:  

 wygląd zewnętrzny 

 nazwy ubrań 

 członkowie rodziny  

 człowiek i jego dom (nazwy pomieszczeń, sprzętu itp.)  

 dni tygodnia  

 nazwy miesięcy 

 pory roku 

 pogoda 

 nazwy zwierząt i roślin 

 części ciała zwierząt  



 
Gramatyka: 

 przedimek nieokreślony a/ an  

 pytania z who, when, what, how, where  

 czasownik ”to be”, ”have got”, ”can”  

 liczba mnoga rzeczownika  

 przyimki miejsca (np. in, on, at, in front of, opposite)  

 czas Present Continuous  

 określanie godzin 

 czasowniki wyrażające emocje –love, like, hate  

 konstrukcja there is/there are  

Klasa V-VI  

Zakres tematyczny obejmuje zakres dla klas III-IV oraz dodatkowo:  

Słownictwo:  

 cechy charakteru 

 natura 

 nazwy kwiatów i drzew (podstawowe) 

 części parku, sprzęty (ławka, huśtawka itp.) 

 czasowniki  

Gramatyka:  

 kategoria policzalności i niepoliczalności oraz rzeczowniki należące do obu grup 

 zasada użycia some i any z rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi  

 zasada użycia how much i how many  

 czas Present Simple 

 różnice w formie i znaczeniu między czasem Present Simple a Present Continuous  

 stopniowanie przymiotnika 

 czas przeszły Past Simple  

Klasy VII-VIII  

Zakres tematyczny obejmuje zakres dla klas V-VI oraz dodatkowo:  

Słownictwo:  

 typy osobowości 

 problemy zdrowotne 

 choroby 

 wzory i materiały 

 biżuteria 

 narzędzia (podstawowe) 

 zawody 

 katastrofy naturalne 

 problemy społeczne (bezdomność, głód itp.) 



 
Gramatyka:  

 czasy teraźniejsze: Present Perfect; Present Perfect Continuous  

 czasy przeszłe Past Continuous; Past Perfect; Past Perfect Continuous  

 wyrażanie przyszłości za pomocą różnych czasów i wyrażeń : Future Simple; Future Continuous; Future 

Perfect; Present Simple; Present Continuous; to be going to  

 czasowniki modalne: can, could, may, might, will, would, need, must , have to, should, mustn’t itp.  

 strona bierna  

6. Nagrody  

Organizator konkursu wyłoni 3 laureatów (możliwe są miejsca ex aequo) w każdej kategorii.  

Laureatem konkursu zostaje uczestnik, który uzyskał największą liczbę punktów, przy założeniu, że otrzymany 

wynik wynosi co najmniej 75%. Dla laureatów przewidziane są nagrody niespodzianki. 


