
Regulamin XVI Wrocławskiego Konkursu 
o Tytuł Mistrza Języka Angielskiego „ENGLISH  MASTER” 2019 

dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych  
z powiatu wrocławskiego oraz Miasta Wrocław 

 
1) Cele konkursu: 

 popularyzacja języka angielskiego wśród 
uczniów szkół podstawowych 

 rozwijanie zainteresowań uczniów w 
kierunku języków obcych 

 kształtowanie wiedzy o krajach 
anglojęzycznych 

 umożliwienie uczniom wykazania się 
wiedzą szkolną i pozaszkolną 

 wyłonienie zwycięzcy i nadanie mu tytułu 
Mistrza Języka Angielskiego 

 
2) Organizatorem konkursu jest: 
 
Szkoła Podstawowa nr 90  im. prof. St. Tołpy pod 
patronatem Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 
Międzynarodowy Instytut Studiów nad Kulturą i 
Edukacją 
 
Patronat honorowy nad konkursem sprawuje 
Dolnośląski Kurator Oświaty. 
 
3) Fundatorami nagród są: 

 
Departament Edukacji Urzędu Miasta Wrocławia 
Wydawnictwo Oxford University Press, 
Macmillan. 
 

4) Konkurs jest przeznaczony dla uczniów  szkół 
podstawowych (bez różnicowania poziomów)           
z powiatu wrocławskiego oraz Miasta Wrocław.  
 
5) Warunkiem przystąpienia do konkursu jest 
dostarczenie do Organizatora konkursu (SP 90) 

zgody na przetwarzanie danych osobowych 
wszystkich uczestników konkursu w terminie 
najpóźniej do dnia przeprowadzenia I etapu. 

Zgoda stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu 
Konkursu.  
 
6) Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 11.01.2019 r. 

Zgłoszenie winno zawierać imię i nazwisko  
nauczyciela – opiekuna oraz adres poczty 
elektronicznej, na który będą przesyłane informacje 
zwrotne. Zgłoszenie należy przesłać na adres: 

English_Master@interia.pl 
   

7) Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech 
etapach: 
 I  ETAP 
Odbędzie się w szkole zgłoszonej do konkursu        
22 stycznia 2019 r.  

 
Uczestnicy konkursu rozwiązują test pisemny 
przygotowany przez Organizatora. 
Po zgłoszeniu udziału w konkursie każda szkoła 
otrzyma, pocztą elektroniczną, jeden egzemplarz 
testu, w celu skopiowania dla uczestników I etapu, 
oraz wzór protokołu do wypełnienia. 

 
Prace konkursowe uczniów ocenia Komisja 
Konkursowa powołana w każdej szkole, która 
przeprowadza pierwszy etap konkursu. 
Szkoła odsyła protokół z pierwszego etapu 
konkursu do Organizatora konkursu pocztą 
elektroniczną według otrzymanego wzoru w terminie 
do 14 lutego 2019 r.  
 

Protokół winien zawierać: imiona i nazwiska 
uczestników I etapu oraz punktację każdego 
uczestnika. Lista uczestników II etapu będzie 
dostępna na stronie internetowej Organizatora 
www.sp90.wroclaw.pl 21 lutego 2019 r. 

 
Do drugiego etapu konkursu niezależna Komisja 
Konkursowa zakwalifikuje 50 uczniów, którzy 
uzyskali najlepsze wyniki. Decyzja zostanie podjęta 
na podstawie punktacji zawartej w protokołach 
przekazanych przez szkoły po pierwszym etapie. 
 
Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo wglądu 
do prac konkursowych. 
  
 II  ETAP 
 
Odbędzie się 6 marca 2019 r. w Szkole 

Podstawowej nr 90 im. prof. St. Tołpy                     
we Wrocławiu. Test będzie zawierał, oprócz 
materiału leksykalno - gramatycznego, rozumienie 
ze słuchu oraz pisanie. 
 
Spośród uczestników konkursu, którzy rozwiążą test 
pisemny, niezależna Komisja Konkursowa wyłoni   
10 Laureatów, którzy wezmą udział w trzecim etapie 
konkursu – części ustnej. 
 

Lista uczestników części ustnej będzie 
dostępna na stronie internetowej Organizatora 
www.sp90.wroclaw.pl 8 kwietnia 2019r. Każdy z 

Laureatów będzie miał wyznaczoną godzinę 
rozmowy z Komisją. 
 
 III  ETAP – FINAŁ KONKURSU 

 
Odbędzie się 26 kwietnia 2019 r. w Szkole 

Podstawowej nr 90 im. prof. St. Tołpy we 
Wrocławiu. Spośród 10 Laureatów zostanie 
wyłoniony zwycięzca XVI Wrocławskiego Konkursu 
Języka Angielskiego „ENGLISH MASTER” 2019. 

 
Zapewniamy, że umiejętności i wiedza uczniów na 
drugim i trzecim etapie konkursu będą oceniane 
przez niezależnych jurorów. Decyzja Komisji jest 
ostateczna.  
 
8. Nagrody 

 I etap – zapewnia szkoła biorąca udział w 
konkursie 

mailto:English_Master@interia.pl
http://www.sp90.wroclaw.pl/


 Finał – nagrody zapewnia Organizator 
konkursu 

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany 
terminów. Aktualne terminy znajdują się na stronie 
internetowej www.sp90.wroclaw.pl 

 
Dodatkowe informacje:  
Małgorzata Głuch: English_Master@interia.pl 
tel. 071 7986873 

   Organizator 
 

Szkoła Podstawowa nr 90 im.prof. StanisławaTołpy 
 
 

 ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU 
Materiał gramatyczny:    
Czasownik to be    
Czasownik have got   
Czasowniki can, must, mustn’t, needn’t  
Czas Present Simple    
Czas Present Continuous   
Czas Past Simple    
Czas Past Continuous    
Czas Present Perfect    
Czas Future Simple 
Czas Past Perfect   
Konstrukcja be going to   
Konstrukcja have to   
Konstrukcja there is, there are  

Czasowniki regularne i nieregularne 
Liczebniki główne i porządkowe  
Przedimki a, an, the    
Forma dzierżawcza ‘s   
Przyimki on, in, at   

Określenia miejsca i czasu   
Zaimki osobowe, dzierżawcze, wskazujące i 
pytające  
Liczba mnoga regularna i nieregularna 
Określniki some, any, no, much, many 
Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne 
Stopień wyższy i najwyższy przymiotników 
Przysłówki 
Zdania warunkowe 
Czasowniki w stronie biernej 
Słownictwo: 

Człowiek, wygląd zewnętrzny 
Wyposażenie domu    
Rodzina i życie towarzyskie 
Sport, sztuka, hobby 
Zwierzęta 
Szkoła 
Zakupy 
Moje miasto 
Ubiory 
Jedzenie i  picie   
Choroby i dolegliwości  
Pogoda, pory roku 
Obowiązki 
Zawody 
Wakacje, podróże 
Urodziny, uroczystości 
Rozrywka i sposoby spędzania wolnego czasu 
Państwa i narodowości 
Kultura krajów anglojęzycznych 
 
 
 

Umiejętności językowe: 
I etap : czytanie ze zrozumieniem, znajomość 

materiału leksykalno-gramatycznego oraz kultury 
krajów anglojęzycznych. 
II etap : rozumienie ze słuchu, pisanie oraz 

znajomość materiału leksykalno-gramatycznego. 
III etap : wypowiedź na podstawie ilustracji oraz 

umiejętność wypowiedzenia się na każdy z 
podanych  tematów: 
 
1. My family and friends. 
2. My favourite story / film. 
3. My free time.  
4. School life. 
5. Famous people. 
6. Festivals and celebrations 

 
Uczestnicy przygotowują wypowiedź w domu / czas 
wypowiedzi: max. 3 minuty / Temat wypowiedzi 
wybiera Komisja konkursowa. 
 
Literatura: 
Steps Forward – OUP 
Team Up – OUP 
Discover English– Pearson Education 
Let's Connect – CUP 
World Explorer - Nowa Era 
New Hot Spot - Macmillan 
Evolution - Macmillan 
 
 

Klauzula informacyjna do konkursu 
 

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  

(dalej RODO) (Dz.Urz. L 119/1, 4/05/2016) 

informujemy, że Szkoła Podstawowa nr 90 im Prof. 

St. Tołpy przetwarza dane osobowe: uczestników 

konkursu, członków komisji konkursowej. 

1. Administratorem, czyli podmiotem 

decydującym o danych osobowych Państwa 

lub Państwa dzieci jest Szkoła Podstawowa nr 

90 im. Prof. St. Tołpy z siedzibą we Wrocławiu 

przy ulicy Orzechowej 62; 

2. W celu prawidłowej ochrony danych 

osobowych Państwa lub Państwa dzieci w 

naszej placówce został powołany Inspektor 

Ochrony Danych, z którym należy kontaktować 

się poprzez: 

 Adres e-mail    

iod.sp090@wroclawskaedukacja.pl 

 adres pocztowy - poprzez przesłanie 

zapytania na adres Inspektor Ochrony 

Danych Szkoły Podstawowa nr 90 im. 

Prof. St. Tołpy z siedzibą we Wrocławiu ul. 

Orzechowa 62. 

3. Dane osobowe Państwa i Państwa dzieci 
są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 
lit a RODO  

https://giodo.gov.pl/pl/file/10574
https://giodo.gov.pl/pl/file/10574
https://giodo.gov.pl/pl/file/10574
https://giodo.gov.pl/pl/file/10574
https://giodo.gov.pl/pl/file/10574
https://giodo.gov.pl/pl/file/10574


w celu organizowania konkursu. Podanie 
danych jest dobrowolne, ale niezbędne do 
udziału w  konkursie lub do bycia 
członkiem komisji konkursowej.  

4. Zakres danych: 
W przypadku dzieci biorących udział w 

konkursie: imię i nazwisko dziecka, klasa i 

nazwa szkoły, do której dziecko uczęszcza, a 

po wyrażeniu dodatkowej zgody również 

wizerunku. 

W przypadku komisji konkursowej: imię i 

nazwisko członka komisji, miejsce pracy 

członka komisji, a po wyrażeniu dodatkowej 

zgody również wizerunku. 

5. W przypadku gdy Państwa dziecko zakończy 

konkurs na nagradzanym w konkursie miejscu 

w celu umożliwienia realizacji przyznanej 

nagrody dane osobowe dziecka zostaną 

przekazane do fundatora nagrody. Dane 

osobowe Państwa ani Państwa dzieci nie będą 

przekazywane do państw trzecich.  

Jesteśmy natomiast zobowiązani przez 

Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do 

przekazania sprawozdania, które będzie 

zawierało listę laureatów z konkursu wraz z 

dokumentacją zdjęciową, gdzie mogą pojawić 

się sylwetki dzieci biorących udział w 

konkursie. 

6. Dane osobowe Państwa lub Państwa dzieci 

będą przechowywane przez okres niezbędny 

do realizacji celu dla którego dane są zbierane. 

7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści 

danych Państwa lub Państwa dzieci oraz 

prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody. 

Wycofanie zgody może mieć zastosowanie 

jedynie przez przed zakończeniem czynności, 

do których dane zostały zebrane i powoduje 

natychmiastowe usunięcie ucznia z listy 

uczestników bieżącego Etapu konkursu bez 

możliwości jego powrotnego przywrócenia. 

Wszelkie czynności  związane z 

przetwarzaniem podanych przez Państwo 

danych dokonane przed wycofaniem pozostają 

zgodne z prawem. 

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do 

organu odpowiedzialnego za nadzór nad 

ochroną danych osobowych, jeżeli uznają 

Państwo, że przetwarzanie danych osobowych 

dotyczących Państwa lub Państwa dzieci 

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r.(RODO); 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU  
ENGLISH MASTER 

SZKOŁA ..................................................................................................... 
ADRES ....................................................................................................... 
TELEFON ................................................................................................. 
LICZBA UCZNIÓW ...................... 
OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA ORGANIZACJĘ I ETAPU KONKURSU: 
.................................................................................................................... 
E-MAIL (proszę podać adres, pod który mają być wysyłane informacje 
zwrotne) ..................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


