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REGULAMIN  
 
UDZIAŁ W KONKURSIE JEST BEZPŁATNY  
 
I. ORGANIZATOR : 
               Centrum Egzaminacyjne Cambridge English City College PL214 

26-600 Radom, ul. Żeromskiego 33 
tel. 483632209/10     e-mail: sekretariat@citycollege.com.pl 

 
II. UCZESTNICY  
Konkurs ten jest związany z egzaminem Cambridge: YLE Movers, do którego 
najczęściej przystępują dzieci w wieku 9-11 lat i które mają za sobą 175 godzin nauki 
angielskiego. 

W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas V szkół podstawowych, jak również 
uczniowie klas IV, jeśli swoją wiedzą wykraczają poza podstawę programową klas 
IV. Uczestnicy Konkursu na szczeblu szkolnym i regionalnym powinni wykazać się 
poziomem umiejętności językowych A1 wg skali CEFR. Lista zagadnień leksykalno- 
-gramatycznych wyszczególniona została w załączniku 1. 

 

III. CELE KONKURSU  

1. Umożliwienie uczniom klas V sprawdzenia swojej wiedzy przed 
przyszłorocznym testem szóstoklasisty, którego wymagania są tożsame z testem 
YLE Movers (można potraktować Konkurs jako test próbny). 

2. Popularyzowanie prestiżowego egzaminu Cambridge Young Learners, do 
którego przystępują setki tysięcy dzieci na całym świecie. 

3. Motywowanie uczniów od najmłodszych lat do doskonalenia wszystkich  
czterech sprawności językowych: czytania, pisania, słuchania i mówienia. 

4. Umożliwienie uczniom wykazania się wiedzą szkolną i pozaszkolną. 

5. Pokazanie uczniom, jak dużo już potrafią, a tym samym zachęcenie ich do dalszej 
nauki języka angielskiego. 

6. Wprowadzenie uczniów w atmosferę przyszłych egzaminów i konkursów.  

 

IV. TERMINARZ 

 

30.01.2016 – zgłoszenie szkół do Konkursu 

26.02.2016, godz. 12.00 – I etap szkolny Konkursu (40 minut) 

4.03.2016 – termin przesłania protokołu z etapu szkolnego 

9.04.2016 – warsztaty YLE Movers dla uczestników II etapu 

23.04.2016 -  II etap Konkursu  

   



PRZEBIEG KONKURSU  

1. Konkurs będzie przebiegał dwuetapowo:  

Etap I – eliminacje szkolne  

Eliminacje szkolne przeprowadzają poszczególne szkoły we własnym zakresie.  

 Nauczyciele typują uczniów, którzy mogą przystąpić do Konkursu, na 
podstawie wybranej przez siebie formy testowej: pisemnej, ustnej lub innej 
(należy wziąć pod uwagę, że w II etapie sprawdzane są wszystkie cztery 
sprawności językowe). 

 Powołanie Szkolnej Komisji Konkursowej i jej przewodniczącego, czyli osoby 
odpowiedzialnej za organizację Konkursu (dalej zwanej Opiekunem). 

 Opiekun zgłasza szkołę do udziału w Konkursie do 30 STYCZNIA 2016 r. 

drogą elektroniczną na adres sekretariat@citycollege.com.pl lub faxem na  
nr 483632209/10 (formularz zgłoszeniowy w załączniku 3). 

 Etap szkolny przewidziany jest na 26 LUTEGO 2016 r. (godz. 12.00). Testy 
zostaną przesłane pocztą na adres szkoły w tygodniu poprzedzającym 
egzamin, w liczbie odpowiadającej liczbie zgłoszonych uczestników. 

 Testy nie mogą być kserowane przez szkołę i osoby fizyczne. 

 Przesyłka będzie zawierała 2 zaklejone koperty: kopertę z testami 
konkursowymi, kopertę z kluczem, formularz protokołu z I etapu Konkursu, 
jak również dodatkowe ćwiczenie na wypadek konieczności przeprowadzenia 
dodatkowych eliminacji.  

 Kopertę z testami należy otworzyć przy uczniach w dniu Konkursu. 

 Kopertę z kluczem można otworzyć po zakończeniu Konkursu. 

 Uczniowie rozwiązują test pod nadzorem Opiekuna przez 40 MINUT. 

 Uczniowie rozwiązują test samodzielnie; niedozwolone jest korzystanie  
z jakichkolwiek pomocy (wszelkie elektroniczne środki przekazu muszą być 
wyłączone podczas testu). 

 Test składa się z 7 części, w sumie 50 pytań (każda poprawna odpowiedź =  
1 pkt). W sumie można uzyskać 50 punktów.  

 Przykładowe testy znajdują się w załącznikach emaila. 

 Testy etapu szkolnego sprawdzane są przez Szkolną Komisję Konkursową. 
Opiekun przynosi lub przesyła protokół z etapu szkolnego (załącznik 4) do 
Centrum Egzaminacyjnego Cambridge English City College, najpóźniej do  

4 MARCA 2016 r. (data stempla pocztowego) wraz z wszystkimi testami 
(wypełnionymi i czystymi – jeśli zgłoszony uczeń nie przystąpił do Konkursu 
z jakiegoś powodu) oraz dodatkowym ćwiczeniem, jak również 
wypełnionymi oświadczeniami rodziców (załącznik 2). 

 Do II etapu Konkursu przechodzi maksymalnie 2 uczniów ze szkoły, którzy 
uzyskali największą liczbę punktów, ale nie mniejszą niż 42. Organizator 
zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby uczniów przechodzących do  
II etapu, co uzależnia od ogólnej liczby zgłoszonych kandydatów. 

 Jeśli 42 punkty otrzyma więcej niż 2 uczniów, Opiekun przeprowadza 
dodatkowe ćwiczenie w formie ustnej, które będzie załączone w kopercie  
z kluczem. 



 Przewodniczący i członkowie Szkolnej Komisji Konkursowej zobowiązani są 
do przestrzegania regulaminu. 

 Uczniów zakwalifikowanych do II etapu Konkursu zapraszamy (wraz  
z rodzicami lub nauczycielami) na Otwarte Warsztaty YLE Movers, 
poświęcone technikom mówienia. UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW 
NALEŻY WCZEŚNIEJ ZGŁOSIĆ TELEFONICZNIE LUB MAILOWO W 
CITY COLLEGE. LICZBA MIEJSC OGRANICZONA. 

 

 szczegółowy regulamin II etapu zostanie przesłany do Opiekunów 
uczniów, którzy zakwalifikują się do II etapu. 

 Etap II odbędzie się w siedzibie Centrum Egzaminacyjnego Cambridge 
English PL 214 City College w Radomiu przy ulicy Żeromskiego 33. 

 Etap II odbędzie się w 3 częściach. Będzie wyglądał i będzie przeprowadzony 
dokładnie tak jak autentyczny egzamin Cambridge YLE Movers  
z obowiązującymi kryteriami oceny egzaminu. 

 

Część 1 
 

Słuchanie 
ok. 25 
minut 

Składa się z 5 zadań. Są to ćwiczenia takie jak: przyporządkowanie 
imion do osób, zapisanie słów lub liczb, przyporządkowanie dni 
tygodnia do odpowiednich obrazków, zaznaczenie odpowiedniego 
obrazka opisanego w nagraniu, kolorowanie przedmiotów na 
obrazku na odpowiedni kolor. 

Część 2 
 

Czytanie  
i pisanie 
30 minut 

Składa się z 6 zadań. Są to ćwiczenia takie jak: napisanie 
odpowiedniego słowa obok definicji, zdecydowanie na podstawie 
obrazka, czy zdanie jest prawdziwe, czy nie, zakreślenie 
odpowiedniej reakcji w dialogach, uzupełnienie historyjki 
odpowiednimi słowami spośród podanych i zilustrowanych 
wyrazów oraz zakreślenie odpowiedniego tytułu historyjki, na 
podstawie opisanej i zilustrowanej historyjki uzupełnienie zdań  
o danej historii przy użyciu od 1 do 3 słów, uzupełnienie luk tekstu 
jednym z trzech proponowanych słów. 

Część 3 
 

Mówienie 
5-7 minut 

Składa się z 4 zadań. Dzieci muszą opisać 4 różnice pomiędzy 
dwoma obrazkami, opisać obrazek, zidentyfikować obrazek inny  
od pozostałych i uzasadnić, odpowiedzieć na pytania dotyczące 
dziecka .    

RAZEM OK. 65 MINUT 
 
 

 

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 
 

 
 
 

 



V. WYNIKI KONKURSU I NAGRODY 
 Wyniki II etapu Konkursu nie podlegają odwołaniu. 
 Lista laureatów II etapu Konkursu oraz fotoreportaż z Konkursu zostaną 

opublikowane na FB City College oraz w internetowym serwisie 
www.cozadzien.pl. 

 Zwycięzca Konkursu YLE Movers otrzymuje stypendium pokrywające 100% 
opłaty za egzamin YLE Movers . 
Zdobywca II miejsca otrzyma stypendium pokrywające 70% opłaty za 
egzamin. 
Zdobywca III miejsca otrzyma stypendium pokrywające 50% opłaty za 
egzamin. 

 Zwycięzca i Zdobywcy miejsc od II do XV otrzymają również nagrody 
książkowe. 

 Nie ma możliwości wymiany stypendium na pieniądze lub inną nagrodę 
rzeczową, ale można wygraną przenieść na inny egzamin Cambridge. 

 Nagrody nie można przenieść na osoby trzecie. 
 Każdy uczestnik II etapu Konkursu otrzyma dyplom. 
 Nauczyciele Zwycięzcy i Zdobywców II, III, IV i V miejsca otrzymają 

dyplomy uznania. 
 W skład komisji II etapu Konkursu YLE Movers wchodzą nauczyciele  

i metodycy City College. 
 

VI. INFORMACJE DLA OPIEKUNA 
Opiekun – Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie Konkursu w szkole – 
odpowiada za: 

 Terminowe zgłoszenie kandydatów – do 30.01.2016 r. 
 Zgodny z regulaminem przebieg Konkursu YLE Movers na etapie szkolnym 

26.02.2016 r. o godzinie 12.00. 
 Sprawdzenie testów I etapu Konkursu oraz odesłanie lub przyniesienie do 

4.03.2016 wszystkich testów (wypełnionych i czystych– jeśli zgłoszony uczeń 
nie przystąpił do Konkursu z jakiegoś powodu) ,  dodatkowego ćwiczenia, 
wypełnionych oświadczeń rodziców (załącznik 2) oraz protokołu. 
W protokole należy wpisać  nazwiska uczniów w kolejności uzyskanych  
wyników. (załącznik 4) 
 

VII. KONTAKT 
W przypadku pytań i wątpliwości związanych z przeprowadzeniem lub ocenianiem 
Konkursu YLE Movers prosimy o kontakt z organizatorem Konkursu:  
 
Centre Exams Manager  -  Maria Kukla-Dąda 
tel. 512 089 030 
e-mail: m.kukla_dada@citycollege.com.pl 
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Zał. 1)  

 

Movers topics  

 

 animals  

 the body and the face  

 clothes  

 colours  

 family and friends  

 food and drink  

 health  

 the home  

 numbers 1-100  

 places and directions  

 school  

 sports and leisure  

 time  

 toys  

 transport  

 weather  

 work  

 the world around us 
 

Movers grammar and structures list  

 

Indirect objects 

Comparative and superlative adjectives 

Past simple regular and irregular forms   

Verb +  infinitive  

Verb +  ing   

Infinitive of purpose 

Must for obligation   

Have (got) to /had to 

Shall for offers  

Could (past form of can) 

Adverbs  

Comparative and superlative adverbs  

Conjunctions  

Prepositions of time  

Question words  

Relative clauses 

What is /was the weather like? 

What’s the matter? 

How/What about (n./ing) 

When clauses (not with future meaning)  

GO for a  (n) 

Be Called (n) 

Be good at  (n) 

I think/know  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zał. 2)   

 

ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECKA 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 

(imię i nazwisko dziecka) ____________________________________________________ 

uczęszczającego do szkoły (nazwa szkoły) _____________________________________ 

w Konkursie YLE Movers organizowanym przez Centrum Egzaminacyjne 
Cambridge English City College PL214 oraz na publikowanie danych osobowych, 
wyników uzyskanych przez moje dziecko oraz użycie jego wizerunku podczas  
II etapu III Edycji Regionalnego Konkursu YLE Movers zgodnie z ustawą z dnia 
29.08.1997 r., Dz. U. Nr 133, poz. 883, o ochronie danych osobowych. 

…………………………….            …………………………………………………………… 

                (data)                                     (czytelnie imię i nazwisko rodziców/opiekunów prawnych) 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECKA 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 

(imię i nazwisko dziecka) ____________________________________________________ 

uczęszczającego do szkoły (nazwa szkoły) _____________________________________ 

w Konkursie YLE Movers organizowanym przez Centrum Egzaminacyjne 
Cambridge English City College PL214 oraz na publikowanie danych osobowych, 
wyników uzyskanych przez moje dziecko oraz użycie jego wizerunku podczas  
II etapu III Edycji Regionalnego Konkursu YLE Movers zgodnie z ustawą z dnia 
29.08.1997 r., Dz. U. Nr 133, poz. 883, o ochronie danych osobowych. 

…………………………….            …………………………………………………………… 

                (data)                                     (czytelnie imię i nazwisko rodziców/opiekunów prawnych) 

 



Zał. 3) 

 
FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA SZKOŁY  

W III EDYCJI REGIONALNEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO  

YLE MOVERS 

 

Nazwa szkoły: _____________________________________________________________ 

Adres szkoły: ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Telefon szkoły: _____________________________________________________________ 

E-mail szkoły: ______________________________________________________________ 

Liczba uczestników I etapu Konkursu: ____________ 

Imię i nazwisko Opiekuna: ___________________________________________________ 

Telefon Opiekuna: __________________________________________________________ 

e-mail Opiekuna: ___________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zał. 4) 

 

PROTOKÓŁ Z ELIMINACJI SZKOLNYCH III EDYCJI REGIONALNEGO 
KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO YLE MOVERS 

 

Nazwa szkoły: ______________________________________________________________ 

Adres szkoły: ______________________________________________________________ 

Telefon szkoły: _____________________________________________________________ 

e-mail szkoły: ______________________________________________________________ 

 

Imię i nazwisko Opiekuna: __________________________________________________ 

 

Telefon Opiekuna: __________________________________________________________ 

 

Przewodniczący Szkolnej Komisji Konkursowej: ________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Członkowie Szkolnej Komisji Konkursowej: ____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Liczba uczniów biorących udział w eliminacjach szkolnych Konkursu: ____________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

L.p Imię i nazwisko zwycięzcy I etapu klasa Uzyskany 
wynik 

Imię i nazwisko Nauczyciela 

 
1. 

 
 

   

 
2. 

 
 

   

 
L.p 

 
Imię i nazwisko ucznia z kolejnym 
wynikiem 

 
klasa 

 
Uzyskany 
wynik 

 
Imię i nazwisko Nauczyciela  

3.  
 

   

4.  
 

   

5.  
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