
REGULAMIN XIII POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO  

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

dla szkół podstawowych powiatu milickiego 

I Wstęp 

1. Konkurs jest organizowany przez Szkołę Podstawową we Wziąchowie Wielkim. 

2. Konkurs adresowany jest to uczniów klas IV-VIII powiatu milickiego uczących się języka 

angielskiego w szkole lub poza nią. 

II Cele konkursu 

1. Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań do nauki języka angielskiego  

2. Motywowanie uczniów do doskonalenia sprawności językowych.  

3. Umożliwianie uczniom zaprezentowania umiejętności językowych 

III Organizacja konkursu 

1. Etap szkolny – do dnia 26 lutego 2021r. 

Organizatorem etapu szkolnego są: dyrektor szkoły oraz nauczyciele języka angielskiego. 

Warunkiem uczestnictwa w etapie powiatowym jest przesłanie imiennej listy 

zakwalifikowanych uczniów (max. 6 osób) na załączonym formularzu (załącznik 1) do dnia 

5 lutego 2021r. na adres:  

Szkoła Podstawowa we Wziąchowie Wielkim 

Wziąchowo Wielkie 47, 56-300 Milicz 

lub faksem pod numer (71) 38 92 16 

lub e-mail: spwziachowo@op.pl 

2. Etap powiatowy – dnia 18 marca 2021r. Godz. 10:00 

Organizatorem etapu międzyszkolnego jest Szkoła Podstawowa we Wziąchowie Wielkim. 

IV Przebieg konkursu 

1. Treści konkursu opracowane są zgodnie z podstawą programową nauczania języka 

angielskiego i obejmują zagadnienia gramatyczne i leksykalne.  

2. Konkurs na szczeblu powiatowym trwa 90 min. 

3. Test składa się z zadań zamkniętych. Tylko jedna z odpowiedzi jest prawidłowa.                 

Za poprawnie zaznaczoną odpowiedź uczestnik otrzymuje 1 punkt.   



4. Prace konkursowe sprawdzane są przez komisję konkursową wyłonioną spośród nauczycieli 

szkół uczestniczących w konkursie.  

5. Organizator przewiduje nagrodzenie zwycięzców konkursu w następujący sposób: 

a) Miejsce od 1 do 3 w kategorii klas VII-VIII – dyplom oraz nagrody książkowe. 

b) Miejsce od 1 do 3 w kategorii klas IV-VI – dyplom oraz nagrody książkowe. 

c) Pozostałe miejsca – dyplomy uczestnictwa. 

V  Przetwarzanie danych osobowych 
Każdy z uczestników biorących udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych w celach wynikających z organizacji konkursu oraz nieodpłatne wykorzystanie 

wizerunku w celach promocyjnych zgodnie z tekstem ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU 

EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 



KLAUZULA INFORMACYJNA 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) zwanego dalej „RODO” informujemy, że:  
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa we Wziąchowie Wielkim z siedzibą 
Wziąchowo Wielkie 47, 56-300 Milicz, NIP 916-13-13-281, tel. 71 384 92 16, email:  spwziachowo@op.pl.  
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach 
ochrony swoich danych osobowych za pomocą poczty elektronicznej nataliaratajewska@gmail.com 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:  
a) w celach wynikających z organizacji XIII Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego”  na podstawie art. 6 ust 1 
pkt a) czyli Pani/Pana zgody, która może zostać w każdej chwili odwołana.  
b) w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (dotyczy zwycięzców – np. w celach 
podatkowych o ile taki obowiązek wystąpi) tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,  
c) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym celów marketingowych i służących 
promowaniu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – aż do momentu wyrażenia sprzeciwu.  
4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą Podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych 
osobowych (podmioty przetwarzające), członkowie komisji konkursowej, osoby realizujące konkurs, inne podmioty 
upoważnione do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa.  
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.  
6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych przez okres trwania 
Konkursu, a następnie przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.  
7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem.  
8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.  
9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu uczestnictwa w konkursie.  
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.  



Załącznik I 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  
DLA UCZESTNIKÓW  

XIII POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

Szkoła Podstawowa ….......................................................... w …...................................................... 

Gmina …............................................................................................................................................... 

Opiekun ……………………………………………………………………………………………… 

Oświadczam, że:  
1. Zapoznałem/am się z regulaminem konkursu.  
2. Wyrażam zgodę na bezpłatną publikację prac mojego dziecka/podopiecznego na stronach internetowej 

organizatora konkursu. 
3. Wyrażam zgodę na publikację imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania mojego dziecka/

podopiecznego przez organizatora konkursu.  
4. Wyrażam zgodę ma bezterminową licencję dotyczącą publikacji prac oraz ich kopiowania i powielania. 
5. Wyrażam zgodę na zbieranie przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu języka 

angielskiego. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 
119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)  informujemy, że: 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa we Wziąchowie Wielkim 
reprezentowana przez Dyrektora, z siedzibą Wziąchowo Wielkie 47, 56-300 Milicz, e-mail: 
spwziachowo@op.p , tel. 71 384 92 16.   

6. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: nataliaratajewska@gmail.com 
7. Dane osobowe  przetwarzane na podstawie: 
- art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 

szkoły, na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy Prawo oświatowe, 
- rozporządzenia MEN z dn. 24.08.2017 w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form 

realizowania specjalnych działań opiekuńczo- wychowawczych w przedszkolach I szkołach 
specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej (Dz. U. 
2017, poz. 1654 § 2 pkt 2). 

8. Dostęp do danych osobowych posiadają wyłącznie upoważnieni pracownicy Szkoły Podstawowej we 
Wziąchowie Wielkim. 

Nr Imię i nazwisko ucznia Klasa

mailto:spwziachowo@op.p


9. Osoba, której dane osobowe przetwarza administrator danych, posiada prawo do (z zastrzeżeniem 
ograniczeń wynikających z przepisów prawa): 

- dostępu do treści danych, sprostowania danych, usunięcia danych; ograniczenia przetwarzania danych, 
przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu; cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem; wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) 
w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych. 

10. Podanie danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w konkursie. Konsekwencją niepodania 
danych osobowych jest odrzucenie zgłoszenia.  

11. Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w punkcie 3, a 
po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. 

- Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z ustawą 
z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych,(Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. 
zmianami).  

              
……………………………………..                                              …………………………………… 
               Miejscowość, data                                                                                        Podpis rodzica/opiekuna prawnego 



Załącznik 2 
ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE 

1. Rzeczowniki 
a) policzalne i niepoliczalne 
b) pojedyncze i mnogie, w tym nieregularna liczba mnoga 

2. Zaimki 
a) zaimki osobowe w formie dopełnienia 
b) zaimki osobowe w formie podmiotu 
c) zaimki wskazujące 

3. Przedimki 
a) nieokreślone 
b) określone 
c) zerowe (brak przedimka) 

4. Liczebniki 
a) główne 
b) porządkowe 

5. Przymiotniki 
a) stopniowanie przymiotników 
b) porównania “as....as” 
c) dzierżawcze 

6. Przysłówki 
a) czasu 
b) miejsca 
c) częstotliwości 
d) proste przysłówki sposobu, np. well, quickly, quietly 

7. Przyimki 
a) w wyrażeniach czasu 
b) w określeniach położenia 
c) w określeniach ruchu 
d) w połączeniu z rzeczownikami, przymiotnikami lub czasownikami 

8. Czasowniki w następujących czasach i konstrukcjach: 
a) Present Simple 
b) Present Continuous 
c) Present Perfect 
d) Past Perfect 
d) Past Simple 
e) Past Continuous 
f) Future Simple 
g) to be going to 
h) have to 
i) konstrukcje there+be 
j) Strona bierna w czasach present simple i past simple 
k) mowa zależna 
l) zdania warunkowe 0,1,2 

9. Czasownik modalny must (mustn't) 
10. Czasownik “have got” 
11. Pytania o ilość: how much, how many 
12. Określniki some i any 
13. Dopełniacz saksoński / dopełniacz 's 
14. Konstrukcja there is / there are 



    ZAGADNIENIA LEKSYKALNE 

1. człowiek (np. dane personalne, okresy życia, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, rzeczy 
osobiste, uczucia i emocje, umiejętności i zainteresowania. 

2. miejsce zamieszkania (np. dom i jego okolica, pomieszczenia i wyposażenie domu, prace 
domowe); 

3. edukacja (np. szkoła i jej pomieszczenia, przedmioty nauczania, uczenie się, przybory szkolne, 
oceny szkolne, życie szkoły, zajęcia pozalekcyjne); 

4. praca (np. popularne zawody i związane z nimi czynności i obowiązki, miejsce pracy, wybór 
zawodu); 

5. życie prywatne (np. rodzina, znajomi i przyjaciele, czynności życia codziennego, określanie 
czasu, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości, styl życia, konflikty i problemy);

6. żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowywanie, nawyki żywieniowe, lokale 
gastronomiczne);

7. zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary i ich cechy, sprzedawanie i kupowanie, środki 
płatnicze, wymiana i zwrot towaru, promocje, korzystanie z usług);

8. podróżowanie i turystyka (np. środki transportu i korzystanie z nich, orientacja w terenie, baza 
noclegowa, wycieczki, zwiedzanie);

9. kultura (np. dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w kulturze, tradycje i zwyczaje, 
media);

10. sport (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, obiekty sportowe, imprezy sportowe, uprawianie 
sportu);

11. zdrowie (np. tryb życia, samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie);
12. nauka i  technika (np.  odkrycia  naukowe,  wynalazki,  korzystanie  z  podstawowych urządzeń 

technicznych i technologii informacyjno-komunikacyjnych);
13. świat przyrody (np. pogoda, pory roku, rośliny i  zwierzęta,  krajobraz, zagrożenie i  ochrona 

środowiska naturalnego);
14. życie społeczne (np. wydarzenia i zjawiska społeczne).


