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W POGONI ZA INDEKSEM 

 

Wyciąg z regulaminu  oraz informacje dla nauczycieli prowadzących: 

 

1. Organizator konkursu -  PCPPPiDN w Głogowie – Powiatowy Ośrodek 

Doradztwa Metodycznego. 

2. Współorganizatorzy – głogowskie szkoły ponadpodstawowe . 

3. Warunek uczestnictwa: Przesłanie pisemnego zgłoszenia szkoły do udziału w 

konkursie z wyszczególnieniem dziedzin wiedzy na adres:  

                                Powiatowy  Ośrodek Doradztwa Metodycznego 

                               ul. Jedności Robotniczej 38 

67-200 Głogów 

                   Zgłoszenie dostępne jest do pobrania na stronie internetowej PCPPPiDN w  

                   Głogowie. 

4. Warunek uczestnictwa: 

Przesłanie pisemnego zgłoszenia szkoły do udziału w konkursie z 

wyszczególnieniem dziedzin wiedzy w terminie do 20 grudnia każdego roku na 

adres: 

szkolenia@pcpppidn.eu 

 

5. Charakter konkursu: 

• konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów szkół podstawowych powiatu 

głogowskiego i powiatów ościennych, 

• konkurs obejmuje pięć dziedzin wiedzy: język polski, matematykę, język 

angielski, język niemiecki i historię, 

• konkurs przeprowadzany jest w trzech etapach. Za jego przeprowadzenie 

odpowiedzialne są na poszczególnych etapach komisje. 

http://www.pcpppidn.eu/
mailto:szkolenia@pcpppidn.eu
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• I etap  - eliminacje szkolne przeprowadza się przez 5 dni w lutym (z każdej 

dziedziny innego dnia) każdego roku w formie pisemnej we wszystkich 

szkołach jednocześnie o tej samej godzinie. Nad przebiegiem eliminacji 

szkolnych czuwa powołana przez dyrektora szkoły Szkolna Komisja 

Konkursowa. Uczniowie rozwiązują zadania otrzymane pocztą elektroniczną od 

koordynatorów poszczególnych konkursów. Poprawione prace zostają 

dostarczone do siedziby PODM listem poleconym lub osobiście w ciągu 

tygodnia od daty przeprowadzenia eliminacji szkolnych. Do drugiego etapu 

przechodzi każdy uczeń, który otrzymał co najmniej 75% punktów z najwyżej 

ocenionej pracy, a jeżeli nie ma takich uczniów w szkole, to jeden uczeń z 

najwyższą ilością punktów. Komisja może dodatkowo zakwalifikować uczniów 

z mniejszą ilością punktów. Każdy uczeń zakwalifikowany do następnego etapu 

deklaruje dziedzinę w której będzie dalej brał udział. 

 

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE  

CZĘŚCI: JĘZYK ANGIELSKI 

 

I ETAP – miejski: uczniowie rozwiązują test wielokrotnego wyboru gramatyczno-

leksykalny na poziomie B1+. 

Informacja o zakwalifikowaniu do II etapu konkursu zostanie umieszczona na stronie 

internetowej PCPPPiDN w zakładce Konkursy. 

  
II ETAP – rejonowy:  przeprowadza się w formie pisemnej w  marcu 2020 r. w I Liceum 

Ogólnokształcącym im. Bolesława Krzywoustego  w Głogowie. 

 
 Forma etapu rejonowego: poziom B1+/B2:  

- czytanie ze zrozumieniem (2 teksty: 1. wielokrotnego wyboru, 2. dopasowanie tytułów lub 

paragrafów); 

- słuchanie ze zrozumieniem (2 teksty: 1. wielokrotnego wyboru, 2. dopasowanie 

rozmówców do zdań kluczowych); 

- znajomość środków językowych (1. uzupełnianie luk, 2. słowotwórstwo, 3. transformacje 

gramatyczne).  

http://www.pcpppidn.eu/
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- pisanie (e-mail nieformalny złożony gatunkowo, zawierający elementy recenzji, opisu, 

relacji itp. lub wpis na bloga); 

 

Wyniki etapu rejonowego będą opublikowane na stronie internetowej PCPPPiDN 

najpóźniej w ciągu tygodnia od dnia przeprowadzenia II etapu konkursu. Do finału 

przechodzi 10 najlepszych uczniów. 

 

 

III ETAP:  finał – odbywa się w kwietniu w Bibliotece Pedagogicznej w Głogowie ul. 

Jedności Robotniczej 10 oraz w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w 

Głogowie ul. Jedności Robotniczej 38. 

 

Forma konkursu finałowego: ustna wypowiedź  na wylosowany cytat tematyczny (lista 

cytatów zostanie opublikowana z wynikami etapu rejonowego) oraz odpowiedzi na pytania w 

zakresie tematów ujętych w katalogu zagadnień.   

 
 

5. W skład komisji konkursowych wchodzą:  
• na etapie szkolnym: nauczyciele przedmiotowi,  

• na etapie rejonowym: doradcy metodyczni, nauczyciele przedmiotu 

ze  szkół ponadpodstawowych, 

• podczas finału: doradca metodyczny, nauczyciele przedmiotu ze 

szkół ponadpodstawowych, nauczyciele akademiccy (wykładowcy 

filologii angielskiej, wśród nich rodzimi użytkownicy języka 

angielskiego) 

  
Laureatami konkursu zostaje 3 najlepszych uczniów z każdej dziedziny. Laureaci otrzymują 

nagrody rzeczowe oraz dyplomy w formie indeksów. Właściciele indeksów uzyskują 

przywilej podczas rekrutacji do głogowskich szkół ponadpodstawowych, czyli  przy tej samej 

ilości punktów rekrutacyjnych laureaci konkursu otrzymują pierwszeństwo w przyjęciu do 

wybranej szkoły. 

 

http://www.pcpppidn.eu/
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WYBRANE ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE: 

 

Present Simple and Present Continuous, state and active verbs, 

Present Perfect and Continuous, 

Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, used to, would, 

Modal and related verbs, 

Future Simple, Continuous and Perfect, 

The zero, first, second and third conditional, 

Reported speech, 

The passive, have sth./get sth. done, 

I wish/if only, 

Modal verbs for speculating about the present and the past. 

 

 

ZAGADNIENIA LEKSYKALNE I TEMATYKA (ETAP REJONOWY I FINAŁ) 

(zgodnie z podstawą programową  w zakresie języka obcego nowożytnego, II i III etap 

edukacyjny, język obcy nowożytny nauczany jako 1.) 

 

 

człowiek (np. dane personalne, okresy życia, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, rzeczy 

osobiste, uczucia i emocje, umiejętności i zainteresowania, społeczny i osobisty system 

wartości, autorytety, poczucie tożsamości); 

 

miejsce zamieszkania (np. dom i jego okolica, pomieszczenia i wyposażenie domu, prace 

domowe, wynajmowanie, kupno i sprzedaż mieszkania, przeprowadzka, architektura); 

edukacja (np. szkoła i jej pomieszczenia, przedmioty nauczania, uczenie się – w tym uczenie się 

przez całe życie, przybory szkolne, oceny szkolne, życie szkoły, zajęcia pozalekcyjne, system 

oświaty); 

praca (np. zawody i związane z nimi czynności i obowiązki, miejsce pracy, praca dorywcza, 

kariera zawodowa, rynek pracy, warunki pracy i zatrudnienia, mobilność zawodowa); 

życie prywatne (np. rodzina, znajomi i przyjaciele, czynności życia codziennego, określanie 

czasu, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości, styl życia, konflikty i problemy); 

żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowywanie, nawyki żywieniowe – w tym 

diety, zaburzenia odżywiania, lokale gastronomiczne); 

http://www.pcpppidn.eu/
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zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary i ich cechy, sprzedawanie i kupowanie, finanse, 

promocja i reklama, korzystanie z usług – w tym usług bankowych i ubezpieczeniowych, 

reklamacja, prawa konsumenta); 

podróżowanie i turystyka (np. środki transportu i korzystanie z nich, orientacja w terenie, baza 

noclegowa, wycieczki, zwiedzanie, awarie i wypadki w podróży, ruch uliczny, bezpieczeństwo 

w podróży); 

kultura (np. dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, ochrona praw autorskich, uczestnictwo w 

kulturze, tradycje i zwyczaje, media); 

sport (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, obiekty sportowe, imprezy sportowe, uprawianie 

sportu, pozytywne i negatywne skutki uprawiania sportu, problemy współczesnego sportu); 

zdrowie (np. tryb życia, samopoczucie, choroby – w tym choroby cywilizacyjne, ich objawy i 

leczenie, niepełnosprawność, uzależnienia, pierwsza pomoc w nagłych wypadkach); 

nauka i technika (np. ludzie nauki, odkrycia naukowe, wynalazki, korzystanie z urządzeń 

technicznych i technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz szanse i zagrożenia z tym 

związane, korzyści i zagrożenia wynikające z postępu naukowo-technicznego); 

świat przyrody (np. pogoda, pory roku, klimat, rośliny i zwierzęta, krajobraz, zagrożenia i 

ochrona środowiska naturalnego, katastrofy ekologiczne, klęski żywiołowe, przestrzeń 

kosmiczna); 

państwo i społeczeństwo (np. wydarzenia i zjawiska społeczne, struktura państwa, urzędy, 

organizacje społeczne i międzynarodowe, polityka, gospodarka, problemy współczesnego 

świata, prawa człowieka, religie, ideologie). 

Rekomendowana literatura: repetytoria ósmoklasisty oraz repetytoria do matury z języka 

angielskiego (matura podstawowa – gramatyka i leksyka i matura rozszerzona – tu leksyka 

tematyczna). 

 

 

Urszula Majdańska-Wachowicz 

doradca metodyczny 

 

                                                                                   

http://www.pcpppidn.eu/

