
 

 

Szkoła Podstawowa nr 89 
im. Tadeusza 
Mazowieckiego 
Gdańsk, ul. Szyprów 3 

 
 

V Wojewódzki Konkurs     
Języka Angielskiego i Niemieckiego  

dla klas VIII szkoły podstawowej  
"English & Deutsch" 

 
Uprzejmie informujemy, że czekamy na zgłoszenia do V Wojewódzkiego Konkursu 

Języka Angielskiego i Niemieckiego dla klas VIII szkoły podstawowej "English & Deutsch". 

Konkurs stanowi dodatkową formę kształcenia języka angielskiego i niemieckiego, rozwija 

zainteresowania uczniów oraz motywuje do samodzielnego doskonalenia sprawności 

językowych. Pomaga także w zdobywaniu wiedzy o krajach anglo- i niemieckojęzycznych. 

 

Regulamin konkursu: 
 

Konkurs odbywa się w trzech etapach. 
 

09.01.2023r. do szkół województwa pomorskiego wysłany zostanie regulamin 

konkursu wraz z kartą zgłoszeniową szkoły. Deklaracją udziału w konkursie jest 

przesłanie uzupełnionej karty zgłoszeniowej do 13.01.2023r. 

 
I etap konkursu (szkolny) każda szkoła przeprowadza we własnym zakresie 

07.02.2023r., a dzień wcześniej - 06.02.2023r. - na adresy mailowe zgłoszonych 

szkół przesłany zostanie test. Do 17.02.2023r. należy przesłać na adres mailowy 

organizatora (sekretariat@sp89.edu.gdansk.pl) nazwiska 4 osób (2 pary), które 

będą reprezentować daną placówkę. 

 
II etap ( rejonowy) odbędzie się 24 marca 2023r. w Szkole Podstawowej nr 89  

im. Tadeusza Mazowieckiego w Gdańsku (uczniowie z Gdańska) oraz w Sopockiej 

Autonomicznej Szkole Podstawowej (uczniowie z Sopotu, Gdyni oraz innych 

miejscowości województwa pomorskiego). 



Etap ten polega na samodzielnym rozwiązaniu przez uczniów testu z języka angielskiego i 

niemieckiego. Zadania sprawdzają umiejętności w zakresie: gramatyki, słownictwa i wiedzy 

o krajach anglojęzycznych i niemieckojęzycznych. Wyniki uzyskane przez uczniów zostaną 

zsumowane i złożą się na ogólny wynik szkoły – sumę punktów z testów dwóch uczniów. 

10 par, które uzyskają najwyższą punktację, zakwalifikuje się do etapu wojewódzkiego. 
 

    W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez kilka szkół (miejsca ex aequo) 

liczba par uczestniczących w ostatnim etapie konkursu zostanie zwiększona. 

III etap (wojewódzki) konkursu odbędzie się 21 kwietnia 2023 r. w Szkole 

Podstawowej nr 89 im. Tadeusza Mazowieckiego w Gdańsku. 

Reprezentanci poszczególnych szkół będą odpowiadać na pytania komisji                  

w parach. Odpowiedzi udzielane będą ustnie lub pisemnie w zależności od liczby 

zespołów zakwalifikowanych do finału. Pytania dotyczyć będą gramatyki, słownictwa 

i wiedzy o krajach anglo- i niemieckojęzycznych. 

 
Tytuł laureata konkursu (I, II, III miejsce) uzyskują drużyny, które zdobędą największą ilość 

punktów w zawodach. W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez kilka szkół 

zostanie przeprowadzona dogrywka. 

 

Zakończenie konkursu wraz z uroczystym wręczeniem nagród i dyplomów odbędzie się 

18 maja 2023r. w Szkole Podstawowej nr 89 im. Tadeusza Mazowieckiego w Gdańsku. 
 

W bieżącym roku szkolnym, w przypadku braku możliwości zorganizowania przedsięwzięcia 

w trybie stacjonarnym, organizator przeprowadzi etap rejonowy i wojewódzki konkursu 

online (w trybie zdalnym) w wyżej wymienionych terminach. 

 

Cele konkursu 
 

• Konkurs stanowi dodatkową formę kształcenia języka angielskiego i niemieckiego, 

• rozwija zainteresowania uczniów oraz motywuje do samodzielnego 

doskonalenia sprawności językowych, 

• pomaga w zdobywaniu wiedzy o krajach anglo- i niemieckojęzycznych, 

• propaguje wśród młodych ludzi korzyści płynące z nauki języków obcych, 

• rozwija umiejętności pracy w zespole oraz 

• kształtuje u młodzieży ciekawość świata oraz wiarę we własne możliwości,  

a także odpowiedzialność za własne działania. 



Zakres materiału: 
 

• język angielski: wariant podstawy programowej II.1 poziom A2+/B1 i wyższy; 

• język niemiecki: wariant podstawy programowej II.2 poziom A1/A2. 

 
 

Literatura pomocnicza: 
 

Język angielski: 

• Podręczniki do nauki języka angielskiego w szkole podstawowej zatwierdzone 

do użytku szkolnego przez MEN. 

• Longman Dictionary of Contemporary English, Longman- Pearson Education. 

• Murphy R., English Grammar in Use, Cambridge University Press. 

• Raymond M., English Grammar in Use, Cambridge University Press. 

• Anderson V., Grammar Practice for Pre- intermediate Students, Pearson. 

• Informacje dostępne na stronach internetowych na temat kultury, historii i geografii 

krajów anglojęzycznych. 

 
Język niemiecki: 

• Podręczniki do nauki języka niemieckiego w klasach VII-VIII szkoły podstawowej 

zatwierdzone do użytku szkolnego przez MEN. 

• Grammatik so einfach! Poziom A1,A2,B1, Nowa Era. 

• Język niemiecki Grammatik, Gramatyka języka niemieckiego z ćwiczeniami, 

poziomA1,A2, WSiP. 

• Niemiecki 365 na każdy dzień, Zuzanna Szkandera. 

• Informacje dostępne na stronach internetowych na temat kultury, historii i geografii 

krajów niemieckojęzycznych. 

* Powyższe pozycje są jedynie przykładami dostępnych źródeł informacji, nie stanowią 

wyczerpującej listy literatury niezbędnej, aby optymalnie przygotować się do konkursu. 



KARTA ZGŁOSZENIA SZKOŁY DO  
V WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĘZYKA 

ANGIELSKIEGO I NIEMIECKIEGO 
DLA KLAS VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

„ENGLISH & DEUTSCH” 

 

1. NAZWA I NUMER SZKOŁY:  
 

 
 

 
 

2. ADRES SZKOŁY/ NUMER TELEFONU/ADRES E- MAIL 

 
 

 

 
 

3. IMIĘ , NAZWISKO, TELEFON KONTAKTOWY i E-MAIL 

NAUCZYCIELA ODPOWIEDZIALNEGO ZA PRZEPROWADZENIE KONKURSU 

 
 

 

 
 

…………………………………. 
podpis nauczyciela 

 
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych 

osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
z dnia27 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), informuję, iż: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 89 im. Tadeusza 
Mazowieckiego w Gdańsku. 

Kontakt z Inspektorem ochrony danych, email: iod.sp89@gmail.com 
Cel przetwarzania danych, oraz podstawa prawna: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w 
celu: organizacji i przeprowadzenia V Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego i Niemieckiego dla klas VIII szkoły 

podstawowej "English&Deutsch" w roku szkolnym 2022/2023 zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. - 
Prawo oświatowe (Dz. U.z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.). 
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie: Szkoła Podstawowa nr 89 im. Tadeusza Mazowieckiego 
w Gdańsku. 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami archiwalnymi. 
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo sprostowania, ograniczenia 
przetwarzania, prawodo przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 
Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania,którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan,że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO: Biuro 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Sadzawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 22 531 03 00, fax.: 22 531 03 
01, email: kancelaria@uodo.gov.pl 
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