
                 
 

 

 
 

Zespół Szkół Techniczno - Weterynaryjnych w Trzcianie 

zaprasza do wzięcia udziału w  Powiatowym Konkursie Języka 

Angielskiego dla uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych  

ENGLISH IS EASY-REAKTYWACJA pod patronatem  

Starosty Powiatu Rzeszowskiego Pana Józefa Jodłowskiego. 

W ubiegłym roku po dziesięciu edycjach, z powodu pandemii 

COVID-19 konkurs nie odbył się. W bieżącym roku szkolnym 

2021/2022 wracamy do organizacji konkursu, który od kilku edycji 

jest także konkursem wpisanym na listę Kuratorium Oświaty w 

Rzeszowie.  

To jedenasta edycja konkursu organizowanego w ZSTW. 

Konkurs jest skierowany do młodzieży z ostatnich klas szkoły 

podstawowej a jego poziom jest określony przez Skalę Rady Europy  

jako B1-B2.  

Konkurs odbywa się w dwóch etapach: 

- I etap wewnątrzszkolny odbędzie się w dniach 15.12.2021 – 

15.01.2022 roku w poszczególnych szkołach (każda szkoła wybiera 

sobie najdogodniejszy termin ).  

* nauczyciel prowadzący może podjąć decyzję o 

nieprzeprowadzaniu tego etapu i wyłonieniu finalistów według 

swojego kryterium 

- II etap finałowy odbędzie się  4 marca 2022 roku tj. w 

piątek o godz. 9.30 w ZSTW w Trzcianie (budynek szkoły). 



Regulamin i Karta Zgłoszenia ucznia w załączniku oraz na stronie 

internetowej szkoły http://www.zstw.pl  zakładka: aktualności.  

Zapraszamy!!! 
 

 

XI Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego 

 ‘ENGLISH IS EASY - REAKTYWACJA’  

Cele konkursu: 

 Promowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za proces 

samodzielnego uczenia się i rozwijania umiejętności  językowych.  

 Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego.  

 Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia swoich umiejętności   

językowych we współzawodnictwie z uczniami z innych szkół.  

 Rozwijanie uzdolnień uczniów.  

 Podniesienie samooceny uczniów.  

 Promowanie i nagradzanie osiągnięć uczniów i ich nauczycieli. 

 Promocja ZST-W w Trzcianie wśród uczniów szkół podstawowych. 

 

REGULAMIN  
 

1. Konkurs odbywa się pod patronatem  Starosty Powiatu Rzeszowskiego 

Pana Józefa Jodłowskiego.  

2. Do I etapu konkursu mogą przystąpić wszyscy chętni uczniowie z  7 i 8 

klas szkół podstawowych 

3. W etapie finałowym konkursu może wziąć udział dwóch lub trzech 

reprezentantów szkoły, wyłonionych w oparciu o wyniki etapu I 

wewnątrzszkolnego . 

4. Warunkiem udziału w konkursie jest podpisanie przez rodzica/opiekuna 

prawnego uczestnika konkursu zgody na opublikowanie jego danych 

osobowych i wizerunku na potrzeby konkursu organizowanego przez 

ZSTW w Trzcianie i dostarczenie tej zgody koordynatorowi przed 

rozpoczęciem etapu finałowego konkursu. 

5. Zgłoszenia  finalistów z każdej szkoły należy nadsyłać do dnia 11 lutego 

2022 r. (piątek) na adres organizatora:  

Zespół Szkół Techniczno-Weterynaryjnych im. Bohaterów Westerplatte 

w Trzcianie k.Rzeszowa 

36-071 Trzciana 

Trzciana 193 

woj. podkarpackie 

Tel./Fax.: 178514077 

http://www.zstw.pl/


  z dopiskiem Konkurs Języka Angielskiego lub na adres mailowy 
e-mail: zstw-trzciana@wp.pl 

 

lub do koordynatora: 

Agnieszka Bejster  e-mail:  agnieszka_cwiek1@wp.pl  

6. I etap konkursu trwa 45 minut i ma formę testu:  

 gramatyczno-leksykalnego 

 rozumienie tekstu czytanego  

 dostarczonego wraz z regulaminem konkursu.  

7. II etap konkursu trwa 90 min i obejmuje części: 

 Gramatyczno – leksykalną  

 Rozumienie tekstu czytanego  

 Rozumienie ze słuchu  

8. Termin II etapu konkursu – etapu finałowego: 4 marca 2022 r. (piątek), 

godz. 9:30. 

9. Miejsce konkursu: Zespół Szkół Techniczno-Weterynaryjnych im. 

Bohaterów Westerplatte w Trzcianie k.Rzeszowa 36-071 

Trzciana Trzciana 193 woj. podkarpackie. 

10. Prace będą sprawdzane bezpośrednio po ich napisaniu więc wyniki zostaną 

ogłoszone w dniu konkursu. 

11. Przewidziano atrakcyjne nagrody dla zwycięzców (dyplomy oraz cenne 

nagrody rzeczowe). 

12. Nazwiska laureatów (I – III miejsce), wyróżnionych uczniów (IV-V miejsce) 

oraz finalistów zostaną zamieszczone na stronie internetowej ZSTW w 

Trzcianie, w gazetce szkolnej, w kwartalniku „Trzcionka”. 
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 KARTA ZGŁOSZENIA  

(wypełnić drukowanymi literami) 

 

Imię, nazwisko 

ucznia/uczniów: 

 

 

 

 

Szkoła: 

 

 

 

 

Adres szkoły: 

 

 

 

 

Telefon szkoły: 

 

 

 

 

Imię i nazwisko 

opiekuna: 

 

 

 

 

Kontakt z 

opiekunem: 

 

 

 

 

 

 

 


