
REGULAMIN 

 

IV EDYCJI KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

BRAIN TEASER 
 

 

 

WSTĘP 

 

Organizatorem II edycji Konkursu Języka Angielskiego Brain Teaser  

dla uczniów bielańskich szkół podstawowych jest 

 

Szkoła Podstawowa nr 293 im. Jana Kochanowskiego 

ul. J. Kochanowskiego 8 

01 – 864 Warszawa 

tel. 633 13 77 fax 633 13 06 

strona internetowa: www.sp293.edu.pl 

 

 Regulamin konkursu wraz z załącznikami został zamieszczony na stronie internetowej 

szkoły w zakładce: KONKURSY. 

 Do przeprowadzenia konkursu Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 293 powołuje 

Międzyszkolną Komisję Konkursu Języka Angielskiego Brain Teaser, która opracuje 

zadania konkursowe na I i II etap konkursu. W skład Międzyszkolnej Komisji 

Konkursu wejdą angliści ze Szkoły Podstawowej nr 293, a także chętni nauczyciele 

języka angielskiego, których uczniowie zakwalifikują się do udziału w etapie 

międzyszkolnym (załącznik nr 3). 

 Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów klas VI bielańskich szkół 

podstawowych. 

 Laureaci otrzymają cenne nagrody. 

 

 

PRZEBIEG  I ORGANIZACJA  

KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

BRAIN TEASER 

Konkurs Języka Angielskiego Brain Teaser jest dwuetapowy. 

I etap - szkolny 

 

 Za przeprowadzenie szkolnego etapu Konkursu odpowiadają Szkolne Komisje 

Konkursowe powołane przez Dyrektorów poszczególnych szkół podstawowych na 

terenie dzielnicy Warszawa-Bielany. 

 Zgłoszenia do konkursu (załącznik nr 1) należy przesyłać na adres: 

englishteachers293@gmail.com do 10. II. 2015 r. Temat e-maila: Brain Teaser. 

 W odpowiedzi na zgłoszenie organizatorzy konkursu prześlą drogą elektroniczną 

zestaw zadań konkursowych, składający się z zadań otwartych i zamkniętych oraz 

nagrania w formacie mp3.  

http://www.sp293.edu.pl/


 Etap szkolny Konkursu Języka Angielskiego Brain Teaser powinien być 

przeprowadzony 17. II. 2015 r. przez co najmniej dwuosobową Szkolną Komisję 

Konkursu Języka Angielskiego Brain Teaser powołaną przez dyrektora szkoły 

biorącej udział w konkursie. Czas na rozwiązanie testu wynosi 60 minut. 

 Szkolna Komisja Konkursu Języka Angielskiego Brain Teaser przesyła na adres 

englishteachers293@gmail.com listę uczniów zakwalifikowanych do II etapu (laureaci 

miejsc: I, II, III) (załącznik nr 2) nie później niż w ciągu 7 dni od daty 

przeprowadzenia I etapu konkursu, czyli najpóźniej do 24. II. 2015 r. 

 

II etap - międzyszkolny 

 

 Za organizację II etapu Konkursu odpowiada  Międzyszkolną Komisja Konkursu 

Języka Angielskiego Brain Teaser powołana spośród nauczycieli języka angielskiego 

przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 293 w Warszawie.  

 

         Termin: 14 kwietnia 2015 r. 

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 293 

       ul. Kochanowskiego 8 

 

 Uczniowie zakwalifikowani do II etapu powinni zgłosić się na 15 minut przed 

wyznaczoną godziną i posiadać przybory do pisania.   

 Uczestnicy II etapu rozwiązują test z zadaniami otwartymi i zamkniętymi. Czas na 

rozwiązanie testu wynosi 75 minut.  

 Praca musi być czytelna. Nie wolno pisać ołówkiem ani używać korektora.  

 Prace uczniów w II etapie są kodowane, sprawdzane i oceniane przez Międzyszkolną 

Komisję Konkursu Języka Angielskiego Brain Teaser. 

 Wyniki zostaną przesłane do szkół drogą elektroniczną w ciągu 14 dni od 

przeprowadzenia II etapu. 

 Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi w maju 2015 w Szkole Podstawowej 

nr 293. O dokładnej dacie i godzinie rozpoczęcia uroczystości powiadomimy Państwa 

w oddzielnej wiadomości.  

 

 

 

ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU  

 

Merytorycznie konkurs obejmuje wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego z języka angielskiego w szkole podstawowej poszerzone  

o pogłębioną wiedzę ze wskazanych bloków tematycznych i ich pochodnych. Zaleca się 

także utrwalenie podstawowych wiadomości dotyczących krajów anglojęzycznych.  

 

I etap - szkolny 

blok tematyczny: ŻYCIE RODZINNE I TOWARZYSKIE 

Poziom etapu szkolnego odpowiada poziomom A2/B. 

 

II etap – międzyszkolny 

bloki tematyczne: ŻYCIE RODZINNE I TOWARZYSKIE 

Poziom etapu międzyszkolnego odpowiada poziomowi B1. 



ZASADY WSPÓŁPRACY 

Z MIĘDZYSZKOLNĄ KOMISJĄ KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

BRAIN TEASER 

 

Organizatorzy Konkursu Języka Angielskiego Brain Teaser serdecznie zapraszają do 

współpracy nauczycieli języka angielskiego przygotowujących swoich uczniów do udziału  

w konkursie. Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie wraz z listą laureatów etapu 

szkolnego deklaracji współpracy z komisją konkursu, na co zgodę wyrazić musi także 

dyrektor macierzystej placówki (załącznik nr 3).  
 

Nauczyciele zaangażowani w prace komisji otrzymają zaświadczenie o współpracy.  
 

Wszystkie wątpliwości wyjaśni koordynator konkursu:  

p. Eliza Łyżwińska (englishteachers293@gmail.com). 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK nr 1 

 

 

 

 

 

Zgłoszenie szkoły do udziału 

w II EDYCJI KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

BRAIN TEASER 

  

 

 

Zgłaszam  

 

Szkołę Podstawową nr................................ 

ul. ............................................................... 

................................  Warszawa 

tel. ............................................ 

  

 

do udziału w IV edycji Konkursu Języka Angielskiego Brain Teaser.  

 

 

 

Dane osoby zgłaszającej: 

 

Imię i nazwisko ……………………………………… 

Adres e-mail ………………………….……………… 
/na ten adres przesłane zostaną arkusze I etapu konkursu/ 

Telefon kontaktowy …………………………………. 

 
 



ZAŁĄCZNIK nr 2 

 

 

 

 

 

Zgłoszenie uczniów do udziału 

w II EDYCJI KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

BRAIN TEASER 

 

 

 

Zgłaszam uczniów 

 

Szkoły Podstawowej nr ............................... 

ul. ................................................................. 

................................  Warszawa 

tel. ............................................ 

 

do udziału w II etapie IV edycji Konkursu Języka Angielskiego Brain Teaser. 

 

Lp.  imię i nazwisko ucznia data urodzenia klasa imię i nazwisko opiekuna 

(nauczyciela) 

1.   

 

 

   

2.   

 

 

   

3.   

 

 

   

/Wypełnić drukowanymi literami/ 

 

 

 

Rodzice wyżej wymienionych uczniów wyrazili zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych dzieci w zakresie celów realizowanych przez organizatorów Konkursu Języka 

Angielskiego Brain Teaser. 

 

 

 

Dane osoby zgłaszającej: 

 

Imię i nazwisko ……………………………………… 

Adres e-mail ………………………….……………… 

Telefon kontaktowy ………………………………….



ZAŁĄCZNIK nr 3 

 

 

 

 

 

Deklaracja współpracy  

z MIĘDZYSZKOLNĄ KOMISJĄ KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO  

BRAIN TEASER 

 

 

 

 

 Deklaruję gotowość do udziału w pracach Międzyszkolnej Komisji Konkursu Języka 

Angielskiego Brain Teaser. 

 

 

Imię i nazwisko …………………..………………………….. 

Adres e-mail ……………………………….………………… 

Telefon kontaktowy …………………………………………. 

 

 

Szkoła Podstawowa nr ……………. 

adres .……………..….………………………………. 

………………………………………………………… 

tel. …………….…….……………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 


