
 
 
 

KONKURS  

GRAMATYCZNO–LEKSYKALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

„GRAMLEX” 
 

 

W ramach Festiwalu Języków Obcych  

zapraszamy wszystkich chętnych uczniów 

do udziału w szkolnym konkursie gramatyczno-leksykalnym z języka angielskiego 

„GRAMLEX”. 

 

Szczegóły  konkursu zawarte są w regulaminie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU  
GRAMATYCZNO–LEKSYKALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

„GRAMLEX” 
 
 
I   ORGANIZATOR KONKURSU 
 

Organizatorem konkursu jest IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi 
im. Stanisława Staszica w Sosnowcu; Koordynatorami konkursu w roku szkolnym 
2021/2022 są:                                                                                                                                                                              
mgr Monika Karlik, mgr Leszek Morawa (kl. 1 LO) 
mgr Grzegorz Budak (kl. 2 LO); 
mgr Maria Stecka  (kl. 3 LO – a, b, c, d); 
mgr Anna Ryłek-Kostowska  (kl. 3 LO – e, f, g, h);  
 
II CEL KONKURSU  
 

Celem konkursu jest:  
▪ wyłanianie talentów i wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu 

własnych zainteresowań i kompetencji  
▪ zainteresowanie uczniów wybranymi zagadnieniami gramatycznymi i leksykalnymi 
▪ rozwijanie motywacji do nauki języka angielskiego. 
▪ stworzenie uczniom możliwości wykazania się wiedzą i umiejętnościami 

wykraczającymi poza materiał lekcyjny 
▪ wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy. 
                                                                                                                                                                                         
III TERMIN I MIEJSCE 
 

▪ miejsce: IV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica w Sosnowcu;       
▪ termin: 21.04.2022 – godz. 10:00, mała sala gimnastyczna.                                                                                                 
 
IV NAGRODY 

Laureaci Konkursu, tj. osoby, które uzyskały trzy najwyższe wyniki na danym poziomie,  
otrzymają ocenę celującą z języka angielskiego wagi 3 oraz nagrody rzeczowe. 
Informacja o sukcesie Laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej Szkoły. 
 
 V ZASADY KONKURSU  
 

▪ Konkurs jest zróżnicowany pod względem poziomu trudności – osobne arkusze testowe 
opracowane są dla uczniów klas 1LO , 2LO oraz 3 LO (osobno dla uczniów po klasie VIII 
SP i kl. III gimnazjum).  

▪ W konkursie może uczestniczyć maksymalnie 5 osób z każdej grupy, chyba, że uczący w 
danym oddziale nauczyciel zadecyduje inaczej. Uczestnicy pracują indywidualnie. 

▪ Zgłoszenia przyjmują nauczyciele języka angielskiego do środy 20.04.2022 – do godz. 
15:00. 



▪ Przedmiotem oceny konkursowej będą wiadomości i umiejętności leksykalno–
gramatyczne uczniów w zakresie materiału objętego podstawą programową oraz 
zagadnienia zawarte w Informatorze o Egzaminie Maturalnym (dostępnym online). 

▪ Arkusz konkursowy składa się z 30 pytań wielokrotnego wyboru. 
▪ Konkurs będzie trwał 45 minut. 
▪ O wynikach konkursu  uczniowie zostaną poinformowani przez swoich nauczycieli 

języka angielskiego. 


