
 V MIĘDZYSZKOLNY KONKURSU WIEDZY  

                                  O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH 

’’WHAT DO YOU KNOW ABOUT ENGLISH SPEAKING COUNTRIES?” 

 
Regulamin konkursu:  

 

1. Organizator 
 

Organizatorem konkursu są nauczyciele języka angielskiego Joanna Woźniczka 
oraz Teresa Ciemińska ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnicach.  
 

2. Cele  konkursu 
 

Celem konkursu jest propagowanie wiedzy na temat kultury, literatury, języka, 
historii i geografii krajów angielskiego obszaru językowego, rozwijanie uzdolnień 
uczniów, pobudzanie twórczego myślenia, zachęcanie do współzawodnictwa, 
wspomaganie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu. 
 

3. Uczestnicy konkursu 
 

Konkurs skierowany jest do uczniów klas VI ze szkół podstawowych uczących się 
języka angielskiego. Każda szkoła może zgłosić do udziału w konkursie trzech 
uczniów. Zgłoszenia (nazwa szkoły, imiona i nazwiska uczestników oraz opiekuna) 
prosimy przesyłać drogą mailową na adres joaslo@wp.pl najpóźniej  
do dnia 12 maja 2014r. 
  
4. Przebieg  konkursu 

 

a. Konkurs obejmuje test pisemny w języku angielskim z wiedzy o Wielkiej 
Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych z zakresu historii, kultury, literatury, 
polityki oraz geografii. 
 
b. Konkurs odbędzie się w dniu 15 maja 2014r. o godz. 12.00 w sali nr 35 

 Szkoły Podstawowej nr 3 przy ulicy Dworcowej 6 w Chojnicach i trwać będzie 45 
minut. 

 
c. Konkurs ten będzie miał formę testu składającego się z pytań otwartych i 
zamkniętych. 
 

δ. W czasie trwania konkursu zabronione jest korzystanie z zewnętrznych 
źródeł wiedzy, słowników, telefonów komórkowych itp. 
 

 



e. Jurorami konkursu są wszyscy opiekunowie, którzy po zakończeniu testu 
sprawdzą zadania konkursowe i wyłonią zwycięzców. Ogłoszenie wyników i 
wręczenie nagród nastąpi tego samego dnia w obecności wszystkich uczestników 
konkursu i ich opiekunów.    
 
5. Zagadnienia  konkursowe 

 

Podział geograficzny Zjednoczonego Królestwa 
Zabytki  
Członkowie rodziny królewskiej 
Święta w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych 
Ważniejsze miasta w UK i USA 
Flagi państw 
Znane postaci z filmu i książek 

 
6. Nagrody 

 

Dla uczestników konkursu przewidziane są dyplomy.  
Zdobywcy pierwszych pięciu miejsc otrzymają dyplomy oraz nagrody książkowe. 
Opiekunowie otrzymają podziękowania za przygotowanie uczniów do konkursu.   
Sponsorem nagród konkursowych jest Rada Rodziców przy SP3 oraz 
wydawnictwo językowe Macmillan. 
                                                                              
                                                         
                                                                          Joanna Woźniczka 
                                                                           joaslo@wp.pl 
                                   
                                                                          tel. kom. 509 858 209  


