
REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU WIEDZY O KRAJACH 

ANGLOJĘZYCZNYCH 

Celem konkursu jest: 

1. Zmobilizowanie uczniów do poszerzenia wiedzy o krajach anglojęzycznych (Wielkiej 

Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Irlandii, Kanady, Australii). 

2. Rozwijanie w uczniach postawy ciekawości innych kultur oraz kształtowanie postawy 

tolerancji dla różnorodności kulturowej. 

3. Umożliwienie uczniom zmierzenia się z rówieśnikami z innych szkół naszej gminy. 

4. Wspieranie rozwoju talentów językowych.  

5. Stworzenie właściwej atmosfery życzliwej rywalizacji. 

6. Dostarczenie uczniom satysfakcji, szansy i radości z sukcesu. 

7. Nawiązanie lub pogłębienie współpracy pomiędzy szkołami z terenu gminy. 

REGULAMIN 

1. Organizatorem Gminnego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych jest Zespół 

językowy przy Szkole Podstawowej nr 5 w Piasecznie. 

2. Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Pan Zdzisław Lis Burmistrz Miasta 

i Gminy Piaseczno. 

3. Konkurs przeznaczony jest dla klas 4-6. 

4. Eliminacje do Konkursu są dwuetapowe : 

a) I etap – eliminacje szkolne (II połowa lutego) 

b) II etap – eliminacje gminne (II połowa kwietnia) 

5.  Kryteria kwalifikacji uczestników do konkursu:  

a) do I etapu - szkolnego przystępują uczniowie na zasadzie dobrowolności, 

b) do II etapu – gminnego kwalifikuje się maksymalnie po 5 uczniów z danego 

poziomu nauczania danej szkoły. 

6. I etap konkursu odbywa się w macierzystej szkole, II etap – finałowy odbywa się 

w Szkole Podstawowej nr 5 w Piasecznie. 

7. Zadania na I etap szkolny przygotowują szkoły samodzielnie. 

8. Zadania na etap II przygotowuje organizator konkursu. 

9. Dokumentację związaną z Konkursem (protokoły, prace uczniów, listę laureatów) 

przechowuje się w Szkole Podstawowej nr 5 w Piasecznie do końca roku szkolnego. 

10. Szkoły przesyłają do 15 marca 2016 r. listę uczniów zakwalifikowanych przez nie 

do II etapu na adres e-mail organizatora konkursu tj: e.pudlak@sp5piaseczno.pl 

oraz dane osobowe nauczyciela j. angielskiego deklarującego pracę w komisji 

konkursowej. 

11. W finale zadania poprawiane są przez nauczycieli, którzy tworzą Komisję 

Konkursową – tj. nauczyciele j. angielskiego ze Szkoły Podstawowej nr 5 w 

Piasecznie oraz wcześniej zgłoszeni nauczyciele z każdej szkoły biorącej udział 

w konkursie. 

12.  Każdy z etapów konkursu trwa 45 minut. Testy składają się z 30 różnego rodzaju 

zadań: test wyboru, podpisywanie obrazków, dopasowywanie informacji, określanie, 

czy zdania są prawdziwe czy fałszywe. Zakres materiału dla poszczególnych etapów 

w załączniku. 

mailto:e.pudlak@sp5piaseczno.pl


13. Uczniowie używają tylko długopisu z czarnym bądź niebieskim wkładem. Nie wolno 

pisać ołówkiem ani długopisem ścieralnym.  
14. Laureatami konkursu zostaje po trzech uczniów z każdego poziomu klas, którzy 

uzyskali najwyższą liczbę punktów w etapie finałowym. Na każdym poziomie 

przewidziane jest również wyróżnienie. 

15. Laureatom zostaną wręczone nagrody oraz dyplomy ufundowane przez Burmistrza 

Miasta i Gminy Piaseczno na spotkaniu podsumowującym konkurs w Szkole 

Podstawowej nr 5 w Piasecznie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

ZAKRES MATERIAŁU NA KONKURS WIEDZY O KRAJACH 

ANGLOJĘZYCZNYCH – I ETAP  

1. Stolice i flagi Wielkiej Brytanii (wraz z poszczególnymi jej częściami), Stanów 

Zjednoczonych, Irlandii, Kanady, Australii. 

2. Podział administracyjny, głowa państwa oraz waluta Wielkiej Brytanii i Stanów 

Zjednoczonych. 

3. Najsłynniejsze zabytki, miasta w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Australii. 

4. Święta i zwyczaje świąteczne w krajach anglojęzycznych. 

5. Rdzenni mieszkańcy Australii i Stanów Zjednoczonych. 

 

ZAKRES MATERIAŁU NA KONKURS WIEDZY O KRAJACH 

ANGLOJĘZYCZNYCH – II ETAP 

       II etap obejmuje zakres materiału obowiązujący w I etapie oraz: 

1. Patroni i symbole narodowe Wielkiej Brytanii (wraz z poszczególnymi jej częściami), 

Stanów Zjednoczonych, Irlandii, Kanady, Australii. 

2. Godło Australii, Stanów Zjednoczonych, Irlandii, Wielkiej Brytanii. 

3. Najwyższa góra Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Australii. 

4. Charakterystyczne zwierzęta Australii. 

5. Najwybitniejsze postaci świata muzyki, sportu, kina Wielkiej Brytanii, Stanów 

Zjednoczonych, Kanady, Irlandii. 

 


