
 

 

                                                                                                                            
 
 

PCEiK.MDK.4390.12.2022 

Oleśnica, 25.10.2022 r. 

 

VII Powiatowe Mistrzostwa Językowe  

w kategorii języka angielskiego  

dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych 

9 lutego 2023 r. 
 

ORGANIZATOR 
Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy 

 

 

AUTORZY ZADAN KONKURSOWYCH  

 

- Marta Richter-Lesicka – konsultant edukacji języków obcych w Powiatowym Centrum Edukacji                

i Kultury w Oleśnicy. 

- Eleonora Marmajewska-Basińska – nauczyciel II Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Jana 

Twardowskiego  w Oleśnicy. 

- Katarzyna Przybycień – nauczyciel Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Marii Skłodowskiej  

w Oleśnicy.  

- Magdalena Dwojak -  nauczyciel II Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Jana Twardowskiego        

w Oleśnicy. 

- Renata Marmajewska – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 1 im. Książąt Oleśnickich                 

w Oleśnicy  

  

I. ADRESACI 

Uczniowie klas IV – VIII szkół podstawowych powiatu oleśnickiego oraz uczniowie szkół 

ponadpodstawowych powiatu oleśnickiego. 

II. TERMIN 

 I etap szkolny – 27.01.2023 r.- zadania będą przesłane na adresy e-mail do wszystkich 

szkół w powiecie oleśnickim.  

 II etap powiatowy – 09.02.2023 r. 

- godz. 9.00 -11.30 szkoły podstawowe klasy IV-VIII 

- godz. 12.30-14.30 szkoły ponadpodstawowe. 

 

III.  WARUNKI  UCZESTNICTWA 

1. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie szkół powiatu oleśnickiego. 

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół 

ponadpodstawowych. 

3. Szkoły podstawowe mogą zgłosić maksymalnie 2 uczestników - jeden zespół. 

4. Szkoły ponadpodstawowe mogą zgłosić maksymalnie 4 uczestników- dwa zespoły.  

 

 

POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI I KULTURY 

56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 56 
 

Sekretariat tel.: 071-314-01-72; Internet: www.pceik.pl; 

E-mail: sekretariat@pceik.pl 

http://www.pceik.pl/


 

 

IV.   ZASADY ORGANIZACYJNE 

1. I etap szkolny: 

a. Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Konkursową, która przeprowadza eliminacje 

ogólnoszkolne na podstawie testu przesłanego przez organizatora na trzy dni przed etapem 

szkolnym na oficjalny mail szkoły. 

b. I etap szkolny odbędzie się 27.01.2023 r. 

c. Testy do etapu szkolnego zostaną przesłane drogą mailową w dniu 24.01.2023 r. 

d. Szkolna Komisja Konkursowa może do etapu powiatowego zgłosić: 

- Szkoły podstawowe mogą zgłosić maksymalnie 2 uczestników - jeden zespół,  

- Szkoły ponadpodstawowe mogą zgłosić maksymalnie 4 uczestników- dwa zespoły. 

e. Zgłoszenie należy przesłać na adres poczty organizatora: pceik@pceik.pl   na załączonej do 

regulaminu karcie zgłoszeniowej do dn. 03.02.2023 r. 

2. Etap powiatowy: 

a. Finał Konkursu odbędzie się na terenie Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury                 

w Oleśnicy  09.02.2023 r. wg podanego wyżej harmonogramu. 

b. Uczniowie występują w grupach dwuosobowych  i są oceniani jako zespół. Na wynik 

składają się punkty zdobyte za poprawnie udzielone  odpowiedzi przy kolejnych stacjach.  

c. Komisję Konkursową powołuje Dyrektor PCEiK. 

d. Spośród uczestników finału powiatowego Komisja wyłoni zwycięzców I, II i III miejsca. 

  

V. Zagadnienia konkursowe (załącznik nr 1 – szkoły podstawowe, załącznik nr 2 – szkoły 

ponadpodstawowe) oparte są na założeniach podstawy programowej języka angielskiego dla 

klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. Stacje  zawierają zadania 

dotyczące znajomości zasad gramatyki, realioznawstwa, związków frazeologicznych, reakcji 

językowych, słownictwa, idiomów, autorów znanych książek, jak również pytania sprawdzające 

stopień zrozumienia tekstu czytanego. Istotną część konkursu stanowią zagadnienia dotyczące 

geografii, historii i kultury krajów anglojęzycznych- Zjednoczonego Królestwa i Ameryki. 

Zadania konkursowe będą opracowane na odpowiednich poziomach zaawansowania językowego 

dla szkół podstawowych   i szkół ponadgimnazjalnych.  

 

 UWAGA:    

DO ODCZYTANIA ZADAŃ KONKURSOWYCH KAŻDA DRUŻYNA POTRZEBUJE  

URZĄDZENIA MOBILNEGO (TYPU SMARTFON) Z ZAINSTALOWANYM CZYTNIKIEM 

KODÓW QR (APLIKACJA). 

 

VI.    NAGRODY 

1. Tytuł laureata konkursu zostanie przyznany zdobywcom I, II i III miejsca wg ilości  

uzyskanych punktów. 

2. Wyniki  konkursu umieszczone będą na stronie www.pceik.pl pod Regulaminem. Informacja 

o terminie i miejscu odbioru dyplomów zostanie umieszczona pod tabelą z wynikami.  

 

 

VII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Udział w konkursie każdego uczestnika jest bezpłatny, dobrowolny i oznacza przyjęcie          

w pełni  niniejszego regulaminu. 

2. Szczegółowe zasady regulujące  przebieg konkursu określają następujące procedury  dostępne 

na stronie www.pceik.pl w zakładce: Młodzieżowy Dom Kultury/dokumenty  

         wewnętrzne/ procedury i regulaminy: 

    -   Procedura organizacji konkursów przedmiotowych i artystycznych w PCEiK w Oleśnicy 

mailto:pceik@pceik.pl


 

 

VIII.  ZAŁĄCZNIKI  

 zał. nr 1 zadania konkursowe dla szkół podstawowych 

 zał. nr 2 zadania konkursowe dla szkół ponadpodstawowych 

 zał. nr 3 karta zgłoszeniowa 

 zał. nr 3 oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych dotyczące RODO (skan 

przesłany mailem na adres: pceik@pceik.pl ), 

 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE  

 

Szkoła podstawowa:  

 

R. Ociepa, United Kingdom at a Glance 

Destination B1 

M.Matasek, Ćwiczenia i testy leksykalno-gramatyczne 

M.Matasek Zdania angielskie w parafrazie 

GR8 Translations Tłumaczenie fragmentów zdań, Marta Patkowska- Dudziak, POLONSKY Bielsko- 

Biała 2019 

Repetytorium ósmoklasisty, wyd. Macmillan, część I i II 

Materiały online: 

www.engly.pl  

https://becomeawritertoday.com/best-british-authors/ 

https://www.thefamouspeople.com/briton-writers.php 

http://projectbritain.com/ 

https://www.englishclub.com/vocabulary/british-

american.htm?fbclid=IwAR2NxGj3M0f3jAqNvJeD4w1LPV6E6JOM3OHlyI2alQlUIW9WEGYX7u9L

drQ 

https://breakingnewsenglish.com/ 

www.youtube.com/watch?v=Hm-n-_uqCvQ 

 

Szkoła ponadpodstawowa: 

R. Ociepa, US at a Glance 

Destination B2 

M.Matasek, Ćwiczenia i testy leksykalno-gramatyczne 

M.Matasek Zdania angielskie w parafrazie 

Repetytorium maturalne z języka angielskiego wydawnictwa min. : wyd. Pearson, Macmillan Polska, 

Oxford University Press, Nowa Era, Express Publishing.  

Wydawnictwo Polonsky, Roman Ociepa: Word Formation B2,  

Katarzyna Sochacka: Paraphrases B2.  

Phrasal Verbs –Angielski,  Preston Publishing 

 

Materiały online: 

www.engly.pl,  

www.breakingnewsenglish.com 

http://projectbritain.com/ 

https://www.englishclub.com/vocabulary/british-

american.htm?fbclid=IwAR2NxGj3M0f3jAqNvJeD4w1LPV6E6JOM3OHlyI2alQlUIW9WEGYX7u9L

drQ 

http://www.engly.pl/
https://becomeawritertoday.com/best-british-authors/
https://www.thefamouspeople.com/briton-writers.php
http://projectbritain.com/
https://www.englishclub.com/vocabulary/british-american.htm?fbclid=IwAR2NxGj3M0f3jAqNvJeD4w1LPV6E6JOM3OHlyI2alQlUIW9WEGYX7u9LdrQ
https://www.englishclub.com/vocabulary/british-american.htm?fbclid=IwAR2NxGj3M0f3jAqNvJeD4w1LPV6E6JOM3OHlyI2alQlUIW9WEGYX7u9LdrQ
https://www.englishclub.com/vocabulary/british-american.htm?fbclid=IwAR2NxGj3M0f3jAqNvJeD4w1LPV6E6JOM3OHlyI2alQlUIW9WEGYX7u9LdrQ
https://breakingnewsenglish.com/
http://www.youtube.com/watch?v=Hm-n-_uqCvQ
http://www.engly.pl/
http://www.breakingnewsenglish.co/
http://projectbritain.com/

