
REGULAMIN 
XIII KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

  
„AMERICA AND ITS PEOPLE” 

I. ORGANIZATOR  
Szkoła Podstawowa nr 143 w Łodzi przy współpracy z AMERYKAŃSKIM 
CENTRUM INFORMACJI I KULTURY PRZY UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM                          
AMERICAN  CORNER 

II. ADRESAT KONKURSU  
Uczniowie klas V, VI i VII  łódzkich szkół podstawowych. 

III. CELE KONKURSU 
• rozbudzanie zainteresowań językiem, kulturą, historią i geografią Stanów 

Zjednoczonych, 
• propagowanie kultury i tradycji Stanów Zjednoczonych, 
• podnoszenie umiejętności językowych, 
• przygotowanie do dalszego etapu kształcenia językowego, 
• doskonalenie umiejętności prezentacji własnych osiągnięć. 

IV. ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU 
• umiejętność posługiwania się językiem angielskim i komunikowania się na poziomie 

szkoły podstawowej, 
• ogólna wiedza z geografii, historii, kultury i tradycji Stanów Zjednoczonych 

V. PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ 
Ocenie podlegać będą:  

- wykonany w języku angielskim folder reklamujący wycieczkę po Stanach 
Zjednoczonych, 

- poprawność językowa w konwersacji (w języku angielskim) na określony temat  
( tematy podane w załączniku) z członkami Komisji Konkursowej. 

VI. STRUKTURA I PRZEBIEG KONKURSU 

Konkurs jest organizowany jest w 3 etapach: 
I etap szkolny –  eliminacje konkursowe na tym etapie przeprowadzi Szkolna Komisja 
Konkursowa danej szkoły  i wyłoni 4-osobową drużynę reprezentującą daną szkołę w 
kolejnych etapach. 
Etap ogólnołódzki I stopnia – wybrana w eliminacjach szkolnych drużyna wykona folder w 
języku angielskim reklamujący wycieczkę po Stanach Zjednoczonych - w formie 
papierowej książeczki. Format A-4 lub A-5, maksymalnie 10 stron, technika dowolna.  
Folder  należy dostarczyć do SP nr 143 do 17.04.2018 r. 
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 Komisja Konkursowa oceni i wybierze najlepsze foldery i zakwalifikuje  drużyny do udziału 
w  etapie ogólnołódzkim II stopnia konkursu. Wyniki tego etapu konkursu i informacja o 
zakwalifikowaniu do następnego etapu zostaną podane do dn. 20.04.2018 r.. 
Etap ogólnołódzki II stopnia – zakwalifikowane do II etapu drużyny zostaną zaproszone dn.
17.05.2018 r. do SP nr 143 i będą uczestniczyć w konwersacji  w języku angielskim na 
wylosowany temat ( tematy podane w zał. nr 1) z członkami Komisji Konkursowej, w skład 
której wchodzą przedstawiciele American Corner oraz  ŁCDNiKP. 
Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzców. 
Etap ogólnołódzki II stopnia odbędzie się dn. 17.05. 2018 r. w SP nr 143 w Łodzi.  

VII. TERMINARZ KONKURSU 
Zgłoszenie uczniów ( drużyn uczniowskich) i nauczycieli opiekunów  – do  konkursu  
do 17.04.2018 r., do tego terminu szkoły dostarczają wykonane przez ich drużyny 
foldery reklamujące wycieczkę po Stanach Zjednoczonych. 

           Etap ogólnołódzki I stopnia – do 17.04.2018 r. 
           Etap ogólnołódzki II stopnia – 17.05.2018 r. 
          
VIII. ZGŁASZANIE DO KONKURSU 

 Zgłoszenia szkół do konkursu  wraz z listą uczniów reprezentujących daną szkołę (4 
osoby) oraz przygotowujących ich nauczycieli-opiekunów należy złożyć w 
sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 143 w Łodzi przy ul. Kuźnickiej 12 tel./fax. 
42 684 73 54 do 17.04. 2018 r. 

IX. MIEJSCE PRZEPROWADZENIA KONKURSU 

Szkoła Podstawowa nr 143 w Łodzi, ul. Kuźnicka12. 

X. SPOSÓB I TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW 
Ostateczne wyniki konkursu będą podane do wiadomości uczestników w dniu 
przeprowadzenia  etapu ogólnołódzkiego II stopnia tj. dn.17.05.2018 r., wtedy też 
zostaną rozdane nagrody dla uczestników. 

XI. NAGRODY 
Laureaci konkursu zostaną uhonorowani dyplomami oraz nagrodami ufundowanymi 
przez partnera konkursu American Corner, Radę Rodziców SP nr 143 oraz innych 
sponsorów. Nauczyciele otrzymają podziękowania. 

Załączniki:  
• Załącznik nr 1 – Zagadnienia konkursowe – tematy do konwersacji 
• Załącznik nr 2 – Karta zgłoszenia drużyn uczniowskich 
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