
REGULAMIN KONKURSU ORGANIZOWANEGO W RAMACH   ‘ST. PATRICK’S  WEEK’  

 

dla klas 1-3: 

 

1.  Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas 1 -3 Szkoły Podstawowej nr 1 w Pszczynie. 

 

2. Celem konkursu jest promowanie języka angielskiego i zachęcenie uczniów do zgłębiania 

wiedzy na temat IRLANDII. 

 

3. Termin konkursu: 

15 – 19 marca 2021r. 

 

4. Forma konkursu: 

- grupowa (klasowa), stacjonarnie, na lekcjach w szkole 

- każda klasa wykonuje 3 zadania: 

 grupowo rozwiązuje test sprawdzający wiedzę o Irlandii i jej patronie (na lekcji j. angielskiego)  

przebiera się na zielono w dniu św. Patryka – 17 marca,  

wykonuje na lekcji języka angielskiego plakat promujący Irlandię i dzień św. Patryka 

 

5. Kryteria oceny: 

- 10 punktów za udzielenie wszystkich poprawnych odpowiedzi w teście  

- 10 punktów za ubranie się „na zielono” (czyli kolor Irlandii). Za brak przebrania odjęcie po pół 

punktu za każdego „nieprzebranego” ucznia 

- 10 punktów za wykonanie plakatu na lekcji (praca grupowa) – ocenie podlega zgodność z 

tematem (nawiązanie do święta oraz Irlandii), kreatywność, estetyka wykonania, umiejętność pracy 

w grupie 

- ostatecznie punkty zostaną zsumowane i będą stanowiły o wyniku klasy w konkursie 

 

6. Nagrody: 

- organizatorzy przygotowali nagrody główne dla zwycięskiej klasy oraz nagrody pocieszenia 

 

8. Zgłoszenie: 

- chętne klasy prosimy o zgłoszenie się do p. Wiktorii Bryły i Anny Bienioszek  do 12 marca 2021r. 

w szkole.  

 

dla klas 4-8 

 

1.  Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas 4-8 Szkoły Podstawowej nr 1 w Pszczynie. 

 

2. Celem konkursu jest promowanie języka angielskiego i zachęcenie uczniów do zgłębiania 

wiedzy na temat IRLANDII. 

 

3. Termin konkursu: 

15 – 19 marca 2021r. 

 

4. Forma konkursu: 

- indywidualna i zdalna,  

- w aplikacji TEAMS dla zgłoszonych uczestników zostanie utworzony dodatkowy kanał 

‘ENGLISH WEEK’  

- codziennie od 15 do 19 marca dla uczestników na wyżej wymienionym kanale będą zamieszczane 

materiały w formie quizów, gier językowych oraz zadań „kreatywnych” 

- wykonane zadania uczniowie będą odsyłali w tym samym dniu 



- komisja konkursowa przyznaje określoną ilość punktów w każdym dniu, sumuje je w ostatnim 

dniu imprezy i wyłania zwycięzców 

 

5. Zakres materiału: 

- znajomość idiomów angielskich związanych ze słowami: „spring” oraz przyrodą  

- wiedza o Irlandii z zakresu geografii, kultury, zwyczajów, popularnych miejsc, sławnych osób 

- wiedza związana z dniem św. Patryka – patrona Irlandii 

- czytanie tekstów angielskich ze zrozumieniem 

- komunikowanie się po angielsku w sytuacjach życia codziennego 

- zadanie „kreatywne” – związane z dniem św. Patryka i kolorem zielonym 

 

6. Ocena nadesłanych rozwiązań: 

- każde ćwiczenie będzie zawierało przewidywaną maksymalną ilość punktów 

- podczas oceny będzie brana pod uwagę poprawność (językowa i merytoryczna) oraz 

pomysłowość w przypadku zadań „kreatywnych” 

- przyznane przez komisję punkty oraz wynik nie podlega zmianie 

 

7. Nagrody: 

- organizatorzy przygotowali nagrody główne dla zwycięzców w każdym roczniku oraz nagrody 

pocieszenia 

 

8. Zgłoszenie: 

- chętnych uczniów prosimy o zgłoszenie się do p. Katarzyny Janusz poprzez aplikację Teams lub 

dziennik elektroniczny do 12 marca 2021r. 


