
Regulamin Międzyszkolnego Konkursu  
Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych 

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. W.S.Reymonta 
w Rawie Mazowieckiej 

 
I POSTANOWIENIA OGÓLNE 
Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się międzyszkolny konkurs 
przeprowadzony w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława 

Stanisława Reymonta w Rawie Mazowieckiej . 
Organizatorem międzyszkolnego konkursu jest ZSP im. Reymonta w Rawie 
Mazowieckiej (zwany dalej organizatorem). Konkurs powstał z inicjatywy 
nauczycieli języka angielskiego. 
 
II. CELE KONKURSU 
1. Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania językiem angielskim. 
2. Stworzenie płaszczyzny zdrowej rywalizacji. 
3. Sprawdzenie wiedzy uczniów o Wielkiej Brytanii , Kanadzie, Stanach 
Zjednoczonych , Australii i Nowej Zelandii. 
4. Zachęcanie młodzieży do samodzielnego zdobywania wiedzy o krajach 
anglojęzycznych – ich historii, kulturze, geografii, zwyczajach, świętach, polityce, 
literaturze. 
5. Umożliwienie uczniom sprawdzenia własnej wiedzy zdobytej na lekcjach języka 
angielskiego, zajęciach pozalekcyjnych i innych przedmiotach oraz stworzenie 
możliwości porównania jej z innymi uczniami. 

 
III. ZAKRES MATERIAŁU 
1.W I edycji konkursu zostanie sprawdzona  wiedza uczniów w zakresie szeroko 
pojętej kultury i obyczajów Wielkiej Brytanii zawartych w programie nauczania 
języka angielskiego, przekazywanych na zajęciach pozalekcyjnych, w TV, 
dostępnych czasopismach językowych , na stronach internetowych, itp. Pytania będą 
również dotyczyły podstawowej znajomości geografii, historii i życia codziennego: 
stolice, popularne miasta, zabytki, dawni i obecni przywódcy, sławne osoby i postaci 
fikcyjne, polityka, literatura. 

 
IV. KOMISJA KONKURSOWA 
1. Podczas trwania konkursu w komisji będą obecni organizatorzy oraz nauczyciele-
opiekunowie uczestników. 
2. Prace konkursowe sprawdzane będą przez nauczycieli języka angielskiego. 
 
V. PRZEBIEG KONKURSU 
1. Uczestnikami konkursu są uczniowie klas I – III liceum ogólnokształcącego i I-IV 
technikum.  
2. Każda szkoła może zgłosić dowolną ilość  kandydatów. 
3. Zgłoszenia do konkursu (liczba chętnych uczniów) należy kierować na adres 



email galc@wp.pl lub telefonicznie do Anny Wasiak pod nr 500 007 978  do 
25.01.2019r.  
28.01.2019 zostanie przesłany mailowo test z wiedzy o Wielkiej Brytanii 
nauczycielom opiekunom. 
4. Pierwszy etap konkursu odbędzie się dnia 31.01.2019r. o godzinie 9.00 w 
macierzystych placówkach kandydatów. 
5. Test składa się z różnego rodzaju zadań: test wyboru, odpowiedzi na pytania, 
uzupełnianie zdań, itp. 
6.Na rozwiązanie testu na poziomie szkoły przeznacza się 60 minut. Po zakończeniu 
tego etapu nauczyciele zobowiązani są do terminowego sprawdzenia i odesłania 
najlepszych prac do 06.02.2019r. Przesłanie prac, o których mowa nie oznacza 
zakwalifikowania uczniów do finału. Podstawą do zakwalifikowania uczniów do 
finału są najwyższe wyniki w danym  roku szkolnym. 
 
7. Wyniki I etapu konkursu zostaną ogłoszone 08.02.2019r. 
 
8.Finał konkursu odbędzie się 19.03.2019r. o godzinie 09.00 w ZSP im. Reymonta.  
Finał konkursu składa się z prezentacji w języku angielskim wybranego tekstu 
kultury. Może to być : wiersz, fragment prozy, piosenka czy anegdota. Prezentacja 
nie powinna przekraczać 5 minut. W czasie prezentacji dopuszczane jest korzystanie 
z własnych nośników muzyki. 
8.W skład jury wchodzą nauczyciele z wszystkich szkół ponadgimnazjalnych, 
których uczniowie biorą udział w konkursie.  
9. Kryteria oceniania odpowiedzi ustnej: 
- płynność wypowiedzi 0-3 punkty, 
- poprawność wymowy 0-3 punkty, 
- interpretacja (np. właściwe akcentowanie ważnych treści utworu, właściwe tempo 
itp.) 0-3 punkty, 
- walory artystyczne (np. dodatkowe elementy wizualne, modulowanie głosem, 
oryginalność występu, itp.) 0-3 punkty 
- poziom trudności 0-3 punkty. 
10. Kolejność występu wyznacza się w drodze losowania.  
11. Ocenianie jest tajne. 
12. Laureaci – zdobywcy pierwszych trzech miejsc otrzymają dyplomy oraz nagrody, 
przewidziane są również dyplomy dla pozostałych uczestników. 
13.Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w 
terminarzu konkursu.  
 
 
 
 
Sponsorami konkursu są Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej 
 i wydawnictwo Pearson. 
 
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny bądź 
milowy: Anna Wasiak galc@wp.pl 
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