
KONKURSY JĘZYKOWE 2023 

 

Konkurs Lingwistyczny z Języka Angielskiego 

Klasy 5-8 

 

Konkurs języka angielskiego adresowany jest do uczniów klas V –VIII szkoły podstawowej. 

 

Strona konkursu: https://promienista.edupage.org/news/?gtnid=125#news-125 
Zgłoszenie uczestnictwa szkoły przesyłają do 15 stycznia 2023 roku drogą elektroniczną na 
adres mailowy. 

 

Pierwszy etap - w szkołach 
27 stycznia 2023, godz. 10.00 
 
Test składa się z części leksykalno – gramatycznej oraz części sprawdzającej rozumienie 
tekstu czytanego. Zadania testowe nie wykraczają poza poziom B1 według poziomów 
językowych zalecanych przez Radę Europy w konkursach j. angielskiego dla uczniów klas VII-
VIII szkoły podstawowej oraz A2 dla uczniów V i VI klasy szkoły podstawowej. Czas trwania: 60 
minut. 
 
Do II etapu konkursu kwalifikuje się maksymalnie czworo uczniów (z każdej grupy wiekowej 
maksymalnie 2 osoby) ze szkoły, którzy w I etapie uzyskali co najmniej 85% punktów.  
 
Jeśli kilku uczniów w szkole napisze test eliminacji na dokładnie taki sam wynik, Komisja 
Szkolna na podstawie dodatkowego, zorganizowanego przez siebie sprawdzianu lub wyników 
wcześniejszych osiągnięć szkolnych uczniów, decyduje, kto zostanie reprezentantem szkoły 
dodając mu na podstawie swojej decyzji 1 punkt (za wynik szkolnej „dogrywki”). 
 
Drugi etap – w siedzibie organizatora konkursu 
 
24 marca 2023, godz. 10.00  
 
Zadania testu II etapu konkursu obejmują dla: języka angielskiego poziom B1/B2 według 
poziomów językowych zalecanych przez Radę Europy dla uczniów klas VII-VIII szkoły 
podstawowej oraz A2/B1 dla uczniów klas V i VI szkoły podstawowej. 5. Test składa się z 
części leksykalno – gramatycznej, części sprawdzającej rozumienie tekstu czytanego, części 
sprawdzającej umiejętność tworzenia własnego tekstu oraz części kulturoznawczej danego 
obszaru językowego. Czas trwania: 60 minut. 
 

 

  

https://promienista.edupage.org/news/?gtnid=125#news-125 


Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego TEA 
Time for English Adventure 

Klasy 5-8 

 

Konkurs przeznaczony przeprowadzany jest w dwóch grupach wiekowych: klasy V-VI oraz 
klasy VII – VIII i w dwóch etapach: szkolnym oraz powiatowym.  
 
Zadania konkursowe na obu etapach sprawdzają umiejętność:  
- rozpoznawania i stosowania struktur leksykalno-gramatycznych,  
- reagowania językowego w sytuacjach życia codziennego,  
- wykazania się podstawową wiedzą o geografii i kulturze Wielkiej Brytanii (klasy V-VI) oraz 
Wielkiej Brytanii i USA (klasy VII-VIII).  
 
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 
 

 

Strona konkursu: https://www.sp211.edu.pl/konkurs-tea/  

 

Pierwszy etap - w szkołach 
31 stycznia 2023  (w przedziale czasowym od 8:00 do 14:00)  
 
Arkusz konkursowy składa się z 20 zamkniętych zadań sprawdzających wiedzę z zakresu 
zagadnień gramatyczno-leksykalnych oraz reagowania językowego w sytuacjach życia 
codziennego oraz 5 zadań otwartych o tematyce kulturowej dotyczącej krajów obszarów 
anglojęzycznych. Czas trwania: 60 minut. 
 
Drugi etap – w siedzibie organizatora konkursu 
 
11 marca 2023 Godz. 11:00 (sobota) 
 
Arkusz konkursowy składa się z 15 zadań zamkniętych i 5 zadań otwartych sprawdzających 
wiedzę z zakresu zagadnień gramatyczno-leksykalnych oraz reagowania językowego w 
sytuacjach życia codziennego oraz 5 zadań o tematyce kulturowej dotyczącej krajów obszarów 
anglojęzycznych. Czas trwania: 60 minut. 
 

 

  

https://www.sp211.edu.pl/konkurs-tea/


KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO ENGLISH IS USEFUL - edycja 2023 
Podróże zagraniczne Królowej Elżbiety II 

Klasy 7-8 

 

- w I etapie konkursu nauczyciele języka angielskiego danej szkoły oceniają testy 
gramatyczno-leksykalny zgodnie z załączonym kluczem oceniania.  
 
- w II etapie na ocenę ustnej wypowiedzi będą miały wpływ zawartość merytoryczna 
wystąpienia, sposób prezentacji i uzasadnienie wyboru danego kraju, będącego celem 
zagranicznej podróży Królowej Elżbiety II.  
 
- na wynik końcowy uczestnika II etapu konkursu będą składały się punkty uzyskane przez 
ucznia w I i II etapie łącznie 

 

Strona konkursu: https://sp383wawa.edupage.org/a/konkursy-jezykowe 
Regulamin i zgoda na udział: 

 

Pierwszy etap - w szkołach 
31 stycznia 2023, godz. 12.30  
 
Etap szkolny polega na napisaniu testu składającego się z części gramatycznej i leksykalnej, 
opracowanego w oparciu o podstawę programową nauczania języka angielskiego dla klasy 8 
szkoły podstawowej. Czas trwania: 60 minut. 
 
Do kolejnego etapu przechodzą uczniowie z trzema najlepszymi wynikami. 
 
Drugi etap – w siedzibie organizatora konkursu 
20-24 marca 2023 r. 
 
Każdy uczeń, zakwalifikowany do II etapu przygotuje własną ustną prezentację w języku 
angielskim o jednej wybranej podróży zagranicznej Królowej Elżbiety II. Wypowiedź może 
zawierać informacje geograficzne i historyczne o wybranym kraju, jego związki z Wielką 
Brytanią, cele i przebieg podróży Królowej Elżbiety II itp. Wypowiedź nie powinna przekraczać 
3 minut. Uczeń może zilustrować swoją wypowiedź slajdami, przygotowanymi w programie 
Power Point lub Prezi.  

 

  

https://sp383wawa.edupage.org/a/konkursy-jezykowe 


WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO ALBION TEENS 
klasy 7-8 

 

Strona konkursu: http://www.konkursalbion.pl 

 

Pierwszy etap - w szkołach 
02.03.2023 (czwartek), rozpoczęcie między 10:00 a 10:30 
(poziom A2 – B1) to Use of English czyli część gramatyczna i słownictwo, potrwa 45 minut. 
Do przygotowania polecamy książkę Vince, Intermediate Language Practice)  
 
Drugi etap - Szkoła Podstawowa nr 2 w Ząbkach, ul. Batorego 11 

 
31.03.2023 (piątek), godz. 15:00 
poziom B2 będzie składał się z części: słuchanie, pisanie, czytanie i potrwa 75 minut. Do 
przygotowania polecamy książkę Vince, First Certificate Language Practice.  
 
Finał - na platformie Zoom 
27.04.2023 (czwartek), od godz. 9:00 
poziom B2-C1 to egzamin ustny, do przygotowania krótki speech na jeden z podanych 
tematów po ogłoszeniu listy uczniów zakwalifikowanych do finału. Polecamy książkę 
Vince, Advanced Language Practice 

 

  

http://www.konkursalbion.pl/


Warszawskie konkursy multimedialne  - klasy 4-8 
- „Multimedialny Język Angielski” 
- „Multimedialny Język Niemiecki” 

 

Przedmiotem konkursów jest przygotowana w programie PowerPoint z pakietu Microsoft 

Office prezentacja multimedialna jednego z tematów obejmujących treści z zakresu języka 

angielskiego, lub języka niemieckiego na poziomie szkoły podstawowej.  

Kryteria oceniania: 
▪ rzetelność wiedzy na temat wybranego tematu, 
▪ walory estetyczne, 
▪ spójność i przejrzystość merytoryczna, 
▪ funkcjonalność, 
▪ znajomość oprogramowania, 
▪ możliwość wykorzystania na lekcjach, 
▪ nowatorstwo pomysłu, 
▪ umiejętność łączenia i wykorzystania w prezentacji plików dźwiękowych, filmowych, 

własnoręcznie wykonanych animacji, zdjęć, rysunków, doświadczeń. 

 

Strona konkursu: https://www.sp210.edu.pl/index.php/dla-uczniow/wkm 

 

Pierwszy etap - w szkołach 
Szkolne komisje konkursowe oceniają zgłoszone prace i typują po cztery najlepsze prace do 
II etapu każdego z konkursów. 
Prace powinny być wykonane indywidualnie bądź w zespołach dwuosobowych. 
Prace konkursowe wysyłamy do 17.04.2022 r. na adres: 
magdalena.kowalczyk@eduwarszawa.pl. 
Prace przesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę. 
 
Drugi etap - warszawski (powiatowy) 
 
Szkolna komisja przesyła 4 wyłonione w każdej kategorii prace do komisji konkursowej. 
Powiadomienie szkół o wynikach konkursów - do 7 VI 2023 r. 

 

 
 

Przykładowe zagadnienia 
z języka angielskiego: 

 
Zagadnienia gramatyczne: 
- Tworzenie, zastosowanie i zestawienie czasów (np. 
prezentacja jednego czasu lub porównanie kilku ) 
- Tworzenie liczby mnogiej rzeczowników z 
uwzględnieniem rzeczowników nieregularnych. 
- Stopniowanie przymiotników 
- Zdania warunkowe 
- Mowa zależna 
- Strona bierna 
- Czasowniki modalne 
- Zdania czasowe 
- Pytania; tworzenie pytań (w tym pytań pośrednich) 

 
Zagadnienia kulturowe (prezentacja w całości 
wykonana w języku angielskim): 
- ”The Royal Family” 
- ”Food in Britain” 
- ”British School vs Polish School” 
- “British Kings and Queens” 
- “English speaking countries” 
- “ British literature – examples” 
- “The most interesting facts about the UK” 
- “ Holidays and festivals in Great Britain” 
- “American School vs Polish School” 

 

Przykładowe zagadnienia 
z języka niemieckiego: 

 
Zagadnienia językowe (prezentacja w całości wykonana 
w języku niemieckim lub częściowo w języku niemieckim i 
polskim): 
- Zusammensetzungen im Deutschen / rzeczowniki złożone w 
języku niemieckim 
- Deutsche Lehnwörter im Polnischen / niemieckie zapożyczenia 
w języku polskim  
- Deutsche undpolnischeSprichwörter / niemieckie i polskie 
przysłowia i powiedzenia 

 
Zagadnienia kulturowe (prezentacja w całości wykonana 
w języku niemieckim lub częściowo w języku niemieckim i 
polskim): 
- Umweltschutz in Deutschland / Ochronaśrodowiska w 
Niemczech 
- Mit dem Rad durch Österreich / RoweremprzezAustrię 
- Deutsche Märchenstraße / Niemiecki Szlak Bajek 
- Wien – dielebenswerteste Stadt der Welt / Wiedeń – 
najbardziej przyjazne miasto do życia na świecie  
- Deutsche Autoindustrie / Niemiecki przemysł samochodowy 
- Berlin früherundheute / Berlin kiedyś i dziś 
- Deutsche EntdeckerundErfinder / Niemieccy odkrywcy i 
wynalazcy 
- Karneval in den DACHL-Ländern / Karnawał w krajach 
niemieckojęzycznych 

 

https://www.sp210.edu.pl/index.php/dla-uczniow/wkm
mailto:magdalena.kowalczyk@eduwarszawa.pl

