
REGULAMIN I POWIATOWEGO KONKURSU 

WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH 

 

I Organizator konkursu: 

 

Organizatorem konkursu jest I Liceum Ogólnokształcące w Koninie, ul. Mickiewicza 14, 

62-500 Konin. 

 

II Cele konkursu: 

 

1. Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania językiem angielskim. 

 

2. Kształtowanie umiejętności współpracy w zespołach uczniowskich. 

 

3. Sprawdzenie wiedzy uczniów o krajach anglojęzycznych. 

 

4. Zachęcanie młodzieży do samodzielnego zdobywania wiedzy o krajach anglojęzycznych– 

historia, kultura, geografia, zwyczaje, święta. 

 

5. Zastosowanie TIK w nauczaniu języka obcego. 

 

6. Rozwijanie kompetencji kluczowych. 

 

 

III Warunki uczestnictwa: 

 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VII-VIII szkoły podstawowej miasta Konina 

i powiatu konińskiego. 

 

2. Szkołę reprezentuje trzyosobowy zespół, w skład którego wchodzą uczniowie klas         

VII-VIII . 

 



 

 

3. Zakres wiedzy i umiejętności: 

 

 znajomość podstawowych informacji na temat Anglii, Walii, Szkocji               

i Irlandii Północnej (symbole narodowe, patron, flaga, język, waluta); 

 

 aspekt geograficzny (położenie, stolice, największe miasta, najwyższe szczyty, 

najdłuższe rzeki, największe jeziora, państwa sąsiadujące); 

 

 aspekt kulturowy (najważniejsze święta, tradycje, zwyczaje, tradycyjne stroje, 

potrawy, muzyka, charakterystyczne budynki i miejsca); 

 

 aspekt popkulturowy (film, muzyka, sport; sławni ludzie: politycy, muzycy, aktorzy, 

 

sportowcy); 

 

4. Zgłoszenia będą przyjmowane elektronicznie na adres sekretariat@1lokonin.pl 

 

5. Udział w konkursie jest jednoznaczny z przyjęciem niniejszego regulaminu, a także 

wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celu publikacji 

wyników. 

 

6. Opiekun ma obowiązek dostarczyć Organizatorowi wypełnione oświadczenie o wyrażeniu 

zgody rodzica / opiekuna prawnego na publikację wizerunku dziecka. Ostateczny termin 

dostarczenia oświadczenia upływa w dniu konkursu. 

 

7. Prezentacje lub filmy zapisane na pendrive i opisane nazwą szkoły oraz imieniem                 

i nazwiskiem opiekuna uczniów należy przekazać do sekretariatu szkoły do dnia 5 marca 

2021r. 

 

8. Uczestnicy przynoszą ze sobą przybory do pisania. 

 

9. Termin i miejsce organizacji konkursu – 17.03.2021r. godz 10:00, 

Aula I Liceum Ogólnokształcącego w Koninie 

 

 

 

 

 



IV Przebieg konkursu: 

 

1. Komisja konkursowa składa się z przedstawiciela Dyrekcji I Liceum 

Ogólnokształcącego w Koninie  oraz nauczycieli języka angielskiego. 

2. Konkurs składa się z dwóch etapów. Pierwszy z nich to przedstawienie 

przygotowanej wcześniej przez uczniów prezentacji lub filmu) o 

wybranym kraju: Anglii, Walii, Szkocji czy Irlandii Północnej (czas 

trwania maksymalnie 5 minut, prezentacja w języku 

angielskim).Następnie każdy zespół uczniowski pisze test wiedzy 

składający się z pytań zamkniętych. Test trwa 45 minut i jest napisany     

w języku polskim. 

3. Konkurencje będą punktowane według następujących zasad: 

 

 Etap I - prezentacje i filmy będą oceniane w skali 0-10 pkt. Przy 

ocenianiu tej części będzie brana pod uwagę przede wszystkim 

poprawność zastosowania języka angielskiego, pomysłowość       

i kreatywność uczniów. 

 

 Etap II - test wiedzy- za każdą poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje 1 

pkt. Za odpowiedź niepoprawną, bądź brak odpowiedzi 0 pkt. 
 

4. Ogłoszenie wyników ma miejsce w dniu konkursu. W przypadku 

uzyskania przez szkoły równej liczby punktów zostaje 

przeprowadzona dogrywka. Podczas dogrywki uczniowie uzupełniają 

dodatkowy test. O zwycięstwie zdecyduje ilość udzielnych 

poprawnych odpowiedzi. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu 

konkursu w związku z panującą pandemią.  

6. Na ewentualne pytania odpowiada p. Anna Cieślak- koordynator 

konkursu. Kontakt przez sekretariat szkoły. 
 


