Zakres materiału dla poszczególnych kategorii konkursowych
Szkoła podstawowa - klasy V i VI
1. Liczby od 1 do 100.
2. Nazwy kolorów.
3. Przybory szkolne i przedmioty szkolne.
4. Dni tygodnia, miesiące, pory roku (pisanie dat słownie).
5. Nazwy zwierząt.
6. Części ciała.
7. Dom i pomieszczenia domowe, meble, określanie położenia przedmiotów.
8. Członkowie rodziny, dopełniacz saksoński, zaimki dzierżawcze.
9. Nazwy ubrań.
10. Żywność i napoje.
11. Zwroty grzecznościowe.
12. Czasownik „to be”, „have got”, „can”.
13. Wyrażenie „like doing something”.
14. Podstawowe czasowniki w języku angielskim.
15. Podstawowe przymiotniki w języku angielskim.
16. Liczba mnoga rzeczowników – rzeczowniki regularne.
17. Rozumienie podstawowych pytań w języku angielskim.
18. Present Simple (daily routines).
Szkoła podstawowa – klasy VII i VIII oraz Gimnazjum – klasy III
1. Liczby od 1 do 1000.
2. Dni tygodnia, miesiące, pory roku (pisanie dat słownie).
3. Określanie godziny.
4. Człowiek – wygląd zewnętrzny, podstawowe cechy charakteru, nazwy ubrań.
5. Dom – pomieszczenia, meble (określanie położenia przedmiotów).
6. Szkoła – przedmioty i przybory szkolne, miejsca w szkole, dopełniacz saksoński, zaimki dzierżawcze.
7. Praca – nazwy zawodów.
8. Formy spędzania czasu wolnego – konstrukcja „like/ love doing something”.
9. Żywienie – nazwy artykułów spożywczych, wyrażanie własnych upodobań kulinarnych.
10. Zakupy – rodzaje sklepów. Reakcje językowe w sklepie.
11. Środki transportu.
12. Nazwy dyscyplin sportowych.
13. Zdrowie – podstawowe części ciała, nazwy najczęstszych chorób i dolegliwości.
14. Świat przyrody – nazwy popularnych zwierząt, roślin i zjawisk pogodowych.
15. Państwo i społeczeństwo – nazwy krajów i narodowości.
16. Liczba mnoga rzeczowników - rzeczowniki regularne i nieregularne.
17. Przymiotniki, stopniowanie przymiotników (regularne).
18. Rozumienie podstawowych pytań i poleceń w języku angielskim, reagowanie.
19. Podstawowe polecenia w języku angielskim.
20. Czas teraźniejszy Present Continuous.
21. Czas teraźniejszy Present Simple.
22. Czas przeszły Past Simple.
23. Czas przyszły Future Simple.
24. 1st Conditional.

Szkoły ponadgimnazjalne
1. Człowiek – dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, uczucie i emocje.
2. Dom – miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń w domu i ich wyposażenia.
3. Szkoła – przedmioty nauczania, pomieszczenia w szkole, system edukacji (rodzaje szkół).
4. Praca – zawody i związane z nimi czynności.
5. Życie rodzinne – członkowie rodziny, święta, uroczystości, dopełniacz saksoński, zaimki.
6. Żywienie – artykuły spożywcze, posiłki, lokale gastronomiczne. Reakcje językowe w restauracji.
7. Zakupy i usługi – rodzaje sklepów, towary.
8. Podróżowanie i turystyka – środki transportu. Reakcje językowe – rezerwacja pokoju w hotelu.
9. Sport – dyscypliny sportowe, sprzęt sportowy.
10. Zdrowie – choroby, leczenie. Reakcje językowe u lekarza.
11. Świat przyrody – rośliny i zwierzęta, klęski żywiołowe, pogoda i klimat.
12. Elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych.
13. Czasy teraźniejsze: Present Simple + Present Continuous.
14. Czasy przeszłe: Past Simple + Past Continuous.
15. Czasy Present Perfect + Past Simple.
16. Czas Future Simple + konstrukcja ‘be going to’.
17. Konstrukcje czasownikowe.
18. Tryby warunkowe 1st & 2nd Conditional.
19. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne.
20. Stopniowanie przymiotników.
21. Czasowniki modalne: can, could, must, mustn’t, should, have to (had to).

