
REGULAMIN 

KONKURSU DLA ÓSMOKLASISTÓW 

MIND YOUR GRAMMAR 

w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie 

 

Organizatorzy: 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie 

nauczyciel języka angielskiego 

mgr Anna Kołowrotkiewicz 

 

Cele konkursu: 

• rozbudzenie zainteresowania językiem angielskim;  

• motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego; 

• umożliwienie uczniom porównania swoich umiejętności językowych  

z umiejętnościami innych uczniów. 

 

Organizacja konkursu: 

Konkurs odbędzie się 7 marca 2022r. w ZSP w Kleszczowie o godz. 11:00.  

 

Uczestnicy:  

Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie klas ósmych szkół podstawowych. 

 

Zasady uczestnictwa w konkursie: 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest pisemne zgłoszenie uczestników do  

organizatorów konkursu do 5 kwietnia 2022r.  

2. Zgłoszenia przyjmowane są na adres email:  a.kolowrotkiewicz@zspkleszczow.pl 

3. Konkurs adresowany jest do uczniów klas VIII szkół podstawowych.  

4. Zadania konkursowe są konstruowane w oparciu o podstawę programową kształcenia 

ogólnego dla II etapu edukacyjnego. Od uczestnika oczekuje się znajomości języka 

angielskiego na poziomie B1+. Konkurs ma formę pisemnego testu, który sprawdza 

znajomość gramatyki za pomocą zadań typu:  



• wybór wielokrotny  

• dobieranie zadania otwarte:  

• zadanie z luką/lukami  

• parafraza zdań  

• tłumaczenie fragmentów zdań na język obcy  

• układanie fragmentów zdań z podanych elementów leksykalnych. 

Zakres struktur gramatycznych: 

CZASOWNIK 

Bezokolicznik i formy osobowe, np. to work, works 

 Czasowniki posiłkowe, np. be, do 

 Czasowniki modalne: 

• can, np. Can you help me? I can speak English. I can’t swim. I can’t see him. 

• could, np. Could you speak more slowly? I couldn’t help him with the exercise. 

• may, np. May I speak to Sam? It may be too late. 

• must, np. I must finish it today. You mustn’t smoke here. It must be Tom. 

• should, np. You shouldn’t do it. Where should I get off? 

• will, np. I’ll wash up later. The train will be late. 

Tryb rozkazujący, np. Come here! Don’t touch that! 

Czasowniki regularne i nieregularne, np. work – worked – worked; do – did – done 

Czasowniki złożone (phrasal verbs), np. get up, break down, look for 

Czasy gramatyczne: 

• Present Simple, np. She often visits her grandparents. The train leaves at seven. 

• Present Continuous, np. She is working in the garden at the moment. We are going to 

the cinema tomorrow. 

• Present Perfect, np. I’ve just seen my teacher. He hasn’t visited me since May. 

• Past Simple, np. Columbus discovered America in 1492. I saw him two days ago. 

• Past Continuous, np. We were watching TV at ten o’clock last night. 

• Past Perfect, np. He had already gone home when we arrived at the party. 

• Future Simple, np. I will call you tomorrow. I think he will win. 

Konstrukcja „be going to”, np. I’m going to give a party on Saturday. 

Konstrukcja „have to”, np. He has to go there. I don’t have to do it. 

Konstrukcja „would like to”, np. I would like to meet him. 

RZECZOWNIK 

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, np. a cat, rice, information, money 



 Liczba mnoga regularna i nieregularna, np. a dog – dogs, a woman – women 

 Forma dzierżawcza, np. the manager’s office, the colour of her eyes 

 Rzeczowniki złożone, np. a washing machine, toothpaste, sister-in-law 

PRZYMIOTNIK 

Stopniowanie regularne i nieregularne używane do porównań w stopniu równym, 

wyższym i najwyższym, np. big – bigger – the biggest, expensive – more expensive – the 

most expensive, good – better – the best ; She is as tall as her father. 

Użycie so, such, how i what z przymiotnikami, np. She is such a nice girl. How nice! 

Przymiotniki dzierżawcze, np. my, his, our 

PRZYSŁÓWEK 

Stopniowanie regularne i nieregularne, np. elegantly – more elegantly – the most 

elegantly, badly – worse – the worst 

Przysłówki too i enough, np. (not) sweet enough, too large 

Miejsce przysłówka w zdaniu, np. She often goes to the cinema. They are always late. Do 

it quickly! 

PRZYIMEK 

Przyimki określające miejsce, kierunek, odległość, np. in London, to school 

Przyimki określające czas, np. on Monday, in July, at night 

Przyimki sposobu, np. by bus, with a pen 

Przyimki po niektórych czasownikach i przymiotnikach, np. think of, interested in 

SPÓJNIK 

Spójniki, np. and, or, because, if, unless, while, before, so 

SKŁADNIA 

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

Simple, np. My car was stolen last night. 

Pytania pośrednie, np. He wants to know if I like him. Can you tell me where he is staying? 

Zdania w mowie zależnej z czasownikami say, tell, ask, np. He told me (that) he was very 

unhappy. 

Zdania podrzędnie złożone: 

• przydawkowe, np. The man who lives next door is a famous actor. 

• okolicznikowe 

– warunku (typu 0, I, II), np. When it is hot, we drink more. If we win the match, we will 

have a party. If I had a lot of money, I would buy a big house. 

Konstrukcje bezokolicznikowe i gerundialne, np. I’m very happy to see you. I enjoy 



walking but my friends prefer cycling. I’m good at swimming. 

 

5. Konkurs trwa 30 minut. 

6. Wraz z kartą zgłoszenia (zał. 1) należy przesłać zgodę na przetwarzanie danych  

osobowych (zał.2). 

9. Konkurs jest zorganizowany zgodnie z obowiązującymi zasadami reżimu  

sanitarnego. Uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie zobowiązani są do  

zakrywania ust i nosa, zachowania 1,5 metrowego odstępu, dezynfekcji rąk.  

 

Kryteria oceny: 

Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna.  

Zwycięzcami konkursu zostaną uczestnicy, którzy zdobyli największą ilość punktów. 

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 7 kwietnia 2022r, o godz.13. 

 

Nagrody: 

Jury przyznaje trzy nagrody główne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 1 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych 

w Kleszczowie 

 

KARTA ZGŁOSZENIA NA KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO  

MIND YOUR GRAMMAR  

7 KWIETNIA 2022 

Imię i nazwisko 

uczestnika 

 

 

Nazwa i adres szkoły 

 

 

Imię i nazwisko 

opiekuna 

 

 

Adres e-mail 

uczestnika 

 

 

Adres e-mail 

opiekuna 

 

 

Telefon kontaktowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 2 

 

Zgoda na udział w konkursie i przetwarzanie danych osobowych dziecka 

………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu języka angielskiego  

MIND YOUR GRAMMAR dla ósmoklasistów w Kleszczowie oraz akceptuję jego warunki. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko dziecka) 

 

 

będącego uczennicą/uczniem szkoły 

………………………………………………………………………………………………… 

 

w zakresie: imię i nazwisko, szkoła oraz wizerunek przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych 

w Kleszczowie 

 

na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z dnia 

24.05.2018r., poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) - RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016). 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że dane osobowe i wizerunek mojego dziecka będą 

wykorzystywane w celu wyłonienia i ogłoszenia zwycięzców oraz wręczania nagród, jak 

również dokumentacji i promocji konkursu na stronie internetowej szkoły 

www.zspkleszczow.pl oraz w mediach społecznościowych (szkolny Facebook) 

 

…………………………………..    ……………………………………….. 

                     data                      podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 


