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RREEGGUULLAAMMIINN  XXIIVV  RREEJJOONNOOWWEEGGOO  KKOONNKKUURRSSUU  JJĘĘZZYYKKAA  AANNGGIIEELLSSKKIIEEGGOO    DDLLAA  

UUCCZZNNIIÓÓWW  SSZZKKÓÓŁŁ  PPOODDSSTTAAWWOOWWYYCCHH  RREEJJOONNUU  SSIIEERRAADDZZKKIIEEGGOO 

ORGANIZATOR – WOJEWÓDZKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W SIERADZU  
  

II..  ZZAAŁŁOOŻŻEENNIIAA  OOGGÓÓLLNNEE..  
  
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych. 
2. Konkurs odbywa się w dwóch etapach: szkolnym i rejonowym. 
3. Testy konkursowe dla obu etapów przygotowuje Rejonowa Komisja Konkursowa, są one 
    niejawne do czasu rozpoczęcia eliminacji danego szczebla. 
4. Zadania konkursowe obejmują w całości treści podstawy programowej nauczania  
    języka angielskiego w szkole podstawowej.  
  

IIII..  OORRGGAANNIIZZAACCJJAA  KKOONNKKUURRSSUU.. 
 
1. Etap szkolny 
 
a)  eliminacje szkolne przeprowadza Szkolna Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora 
     Szkoły 
b) eliminacje szkolne odbywają się w formie pisemnego testu leksykalno-gramatycznego  
    i trwają  90 minut 
c) minimum na 2 dni przed konkursem szkoły otrzymają 1 egzemplarz testu  w celu 
     powielenia 
d) eliminacje szkolne odbędą się dnia 28 stycznia 2022 roku – proponowana godzina 
     rozpoczęcia testu to godzina  12.00.   
e) prace uczestników są sprawdzane przez członków Szkolnej Komisji Konkursowej według 
    załączonego klucza rozwiązań 
f) do etapu rejonowego kwalifikują się uczniowie, którzy zdobyli co najmniej 80% 
    możliwych do  uzyskania punktów 
g) protokół z przeprowadzonego konkursu podpisany przez Dyrektora Szkoły oraz członków 
 Szkolnej Komisji  Konkursowej wraz z pracami uczniów, którzy uzyskali 80% punktów za 
 poprawne odpowiedzi, należy przesłać do WODN w Sieradzu do dnia 11 lutego  2022 r 
 (decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem „XIV Rejonowy Konkurs Języka 
 Angielskiego dla szkół podstawowych”  
h) lista uczniów zakwalifikowanych do eliminacji rejonowych zostanie opublikowana 
 na stronie  internetowej WODN www.wodnsieradz.edu.pl do dnia 28 lutego 2022 r. 
 
2. Etap rejonowy 
 

a) Konkurs na szczeblu rejonowym odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 2 w Zduńskiej 
 Woli,  ul. Spacerowa 90 
b) etap rejonowy składa się z dwóch części:  
pisemnej (13 maja  2022) i ustnej (3 czerwca 2022).  
Część pisemna, w formie testu leksykalno-gramatycznego, trwa 90 minut.    
Uczeń wykonuje zadania sprawdzające wiadomości na temat krajów  anglojęzycznych 
(kultura, środowisko, geografia itp.) oraz umiejętność  wykorzystania materiału leksykalno-
gramatycznego w praktyce. 
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Za część pisemną uczeń może uzyskać max. 100 punktów 
Prace uczestników są kodowane, a następnie sprawdzane przez członków Rejonowej Komisji 
Konkursowej 
 
Do części ustnej zakwalifikowani zostaną uczniowie, którzy uzyskają minimum 85% 
punktów możliwych do zdobycia w części pisemnej 
Lista uczniów zakwalifikowanych do części ustnej XIV Rejonowego Konkursu 
 Języka Angielskiego zostanie opublikowana na stronie internetowej WODN 
 www.wodnsieradz.edu.pl do dnia 20 maja  2022 r. 
c) w części ustnej uczeń może uzyskać max. 50 punktów: 
*      za autoprezentację – 25 punktów 
*      za wypowiedź na temat wylosowany przez ucznia i rozmowę z komisją na ten  temat  –    
        25 punktów (wszystkie tematy przygotowane na eliminacje ustne będą zgodne z    
        treściami nauczania zapisanymi w Podstawie programowej kształcenia ogólnego). 
Laureatami konkursu zostaną uczniowie, którzy uzyskają minimum 90% punktów możliwych 
do zdobycia w części pisemnej i ustnej razem wyniki konkursu wraz z listą laureatów zostaną 
 opublikowane na stronie internetowej WODN w Sieradzu do dnia 13 czerwca  2022 roku 
Wraz z listą laureatów  opublikowany zostanie termin uroczystego podsumowania  
XIV Rejonowego Konkursu Języka Angielskiego. 
 

RKK Języka Angielskiego zastrzega sobie prawo obniżenia progu 
procentowego kwalifikującego ucznia do etapu rejonowego w sytuacji, gdy 
bardzo mała liczba uczestników uzyska wynik 80% poprawnych rozwiązań.  

  
IIIIII..  TTEERRMMIINNYY.. 
 
Rejonowy Konkurs Języka Angielskiego odbędzie się w następujących 
terminach: 
Etap szkolny dnia 28 stycznia 2022, proponowana godzina: 12.00   
 
Etap rejonowy: 
 część pisemna dnia 13 maja 2022                o godz. 15.00  

                                                  
  eliminacje ustne dnia 3 czerwca 2022            o godz. 15.00                                                       

  
UUSSTTAALLEENNIIAA  OOGGÓÓLLNNEE 
 
Nieobecność ucznia w dniu przeprowadzanego konkursu oznacza rezygnację z udziału  
w nim. 
Każdy uczestnik konkursu powinien posiadać ważną legitymację szkolną. 
Wszystkie odwołania należy kierować do Rejonowej Komisji Konkursowej przy WODN  
w Sieradzu w terminie 3 dni od ogłoszenia wyników etapu rejonowego. 
W sprawach nieobjętych regulaminem decyzje podejmuje Rejonowa Komisja  Konkursowa.  
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