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Małopolski Konkurs Języka Angielskiego 

dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2019/2020 

 

 

Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych na poszczególnych etapach 

konkursu i wykaz literatury obowiązującej uczestników  

oraz stanowiącej pomoc dla nauczyciela 

 
I. Tematyka konkursu 

 
British and American literature – literary periods and famous writers 

 

II. Zakres wymaganej wiedzy i umiejętności uczestników 

 
1. Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych od uczestników etapu szkolnego odpowiada 

poziomowi B1 według klasyfikacji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

(Common European Framework of Reference for Languages). 

 

2. Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych od uczestników etapu rejonowego odpowiada 

poziomowi B2 według klasyfikacji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

(Common European Framework of Reference for Languages). Ponadto wymagana jest 

znajomość zagadnień dotyczących geografii, historii, kultury Wielkiej Brytanii  

w zakresie wyznaczonym przez lektury, o których mowa poniżej. 

 

3. Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych od uczestników etapu wojewódzkiego odpowiada 

poziomowi C1 według klasyfikacji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, 

(Common European Framework of Reference for Languages). Ponadto wymagana jest 

znajomość zagadnień dotyczących geografii, historii, kultury Wielkiej Brytanii  

w zakresie wyznaczonym przez lektury, o których mowa poniżej. 

 

III. Wykaz literatury pomocniczej dla uczestników oraz stanowiącej pomoc 

       dla nauczyciela 

 
Etap szkolny: 

1. Podręczniki do języka angielskiego dopuszczone przez MEN do użytku szkolnego  

w szkole podstawowej; 

2. Michael Vince, Intermediate Language Practice, 3rd edition, Wydawnictwo Macmillan, 2010. 

Etap rejonowy: 

1. Pozycje obowiązujące do etapu szkolnego; 

2. Michael Vince, Language Practice for First, 5th edition, Wydawnictwo Macmillan, 2014; 

3. https://www.thoughtco.com/british-literary-periods-739034  (pierwsza strona, bez 

rozwijania); 

4. https://www.thoughtco.com/american-literary-periods-741872 (pierwsza strona, bez 

rozwijania). 

 

 

https://www.thoughtco.com/british-literary-periods-739034
https://www.thoughtco.com/american-literary-periods-741872
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Etap wojewódzki: 

1. Pozycje obowiązujące do etapu rejonowego; 

2. Michael Vince, Language Practice for Advanced, 4th edition, Wydawnictwo Macmillan 2014; 

3. Roman Ociepa, United Kingdom at a Glance, PWN Wydawnictwo Szkolne, wydanie 4, 2017, 

rozdział: Famous writers (str. 146 – 181); 
4. https://www.visitbritainshop.com/world/articles/british-literary-guide/ (pierwsza strona, bez 

rozwijania); 
5. https://www.theodysseyonline.com/top-10-american-novelists  (pierwsza strona, bez 

rozwijania). 

 

https://www.visitbritainshop.com/world/articles/british-literary-guide/
https://www.theodysseyonline.com/top-10-american-novelists

