
Regulamin Ligi Języka  Angielskiego dla klas  IV, V,VI,VII,VIII  

Szkoły Podstawowej nr 5 w Chełmie  

Cele konkursu:  

- rozwijanie zainteresowań i pasji uczniów,  

- poszerzanie kompetencji językowych,  

- wyłanianie uczniów  szczególnie zainteresowanych nauką języka angielskiego,  

- kształtowanie samodzielności w zdobywaniu i pogłębianiu wiedzy,  

- kształtowanie systematyczności i wytrwałości,  

- stwarzanie możliwości  rozwoju oraz zaprezentowania umiejętności na szerszym forum.  

Uczestnicy konkursu:  

Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV, V, VI ,VII i  VIII  Szkoły Podstawowej nr 5 w Chełmie.  

Czas trwania konkursu:  

Październik 2022 – czerwiec 2023 r.  

Organizatorzy konkursu:  

Nauczyciele języka angielskiego Szkoły Podstawowej nr 5 w Chełmie.  

Zakres wiedzy:  

Zakres wiedzy konkursu obejmuje wiadomości i umiejętności ucznia zawarte w programie nauczania 

języka angielskiego w szkole podstawowej, a zadania konkursowe o różnym stopniu trudności są spójne 

z treściami programowymi realizowanymi w poszczególnych klasach. Jedno zadanie w każdej 

miesięcznej lidze może dotyczyć zagadnień związanych z kulturą krajów anglojęzycznych, 

wykraczających po za program nauczania.   

Przebieg konkursu:  

-  od  października    2022  do  maja  2023r.  na  stronie  internetowej  szkoły:  

WWW.sp5chelm.internetdsl.pl w zakładce Szkolna Liga Języka Angielskiego pierwszego dnia  każdego 

miesiąca  zamieszczane będą cyklicznie  zestawy zadań dla uczniów poszczególnych klas.   W pierwszym 

semestrze zamieszczone będą  trzy  zestawy konkursowe (październik, listopad, grudzień), w drugim 

semestrze także trzy (marzec, kwiecień, maj).   

Aktualne wyniki ligi zamieszczane będą na szkolnej stronie internetowej w terminie poprzedzającym 

publikację zadań na kolejny miesiąc. 

 

http://www.sp5chelm.internetdsl.pl/
http://www.sp5chelm.internetdsl.pl/


Uczestnictwo w konkursie polega na rozwiązywaniu zadań i oddawaniu ich do sprawdzenia 

nauczycielom języka angielskiego: klasy IV – p. Anna Szewczuk, klasy V – p. Elżbieta 

ZakrzewskaMakaryczew, klasy VI – p. Samuela Kruk-Gryniuk,  klasy VII – p. Maria Kruk-Jadacz, klasy VIII 

– do nauczycieli uczących w danej klasie 8 w nieprzekraczalnym terminie do 10 dnia każdego miesiąca, 

w którym na stronie szkoły umieszczony został dany zestaw.   

Za każdy  poprawnie rozwiązany  zestaw uczeń   otrzyma  ocenę cząstkową, zgodną z szkolnym 

systemem oceniania.  

Zadania powinny być rozwiązywane samodzielnie, warunkiem sprawdzenia jest czytelność i estetyka 

pracy. Zadania będą oceniane metodą zero – jedynkową. Wyniki  prac będą  ogłoszone na stronie 

internetowej szkoły.  

Półfinał konkursu, oddzielny dla poszczególnych klas odbędzie się w szkole, w styczniu 2023. 

Warunkiem uczestnictwa w półfinale jest wcześniejsze oddanie do oceny wszystkich  prac. Laureaci 

półfinału otrzymają cząstkową ocenę celującą z przedmiotu, która będzie miała wpływ na 

podwyższenie oceny semestralnej.  

Finał konkursu, oddzielny dla  poszczególnych klas, odbędzie się w szkole, w czerwcu 2023r. Warunkiem 

uczestnictwa w finale jest  wcześniejsze oddanie do oceny  sześciu   prac.  

Test finałowy  będzie  podsumowaniem treści leksykalno – gramatycznych oraz kulturoznawczych 

zawartych we wcześniejszych zestawach konkursowych.  

Zwycięzcą konkursu zostanie uczeń, który w teście finałowym uzyska największą liczbę punktów (ale 

minimum 70% poprawnych odpowiedzi). Uczeń ten, a także laureaci II i III miejsca otrzymają cząstkową 

ocenę celującą z przedmiotu, która będzie miała wpływ na podwyższenie  oceny  końcowej z języka 

angielskiego.  

Dodatkowych informacji udzielają organizatorzy konkursu.  

  

  


