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III POWIATOWY KONKURS WIEDZY  

O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH 

 

REGULAMIN 

 

1. Organizator konkursu 

Organizatorem konkursu jest II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi i 

Integracyjnymi im. ks. prof. J. Tischnera w Wodzisławiu Śląskim. Patronat naukowy nad 

konkursem sprawuje Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim. 

 

2. Cele konkursu 

 wzbudzenie zainteresowania oraz upowszechnianie wiedzy na temat krajów angielskiego 

obszaru językowego, 

 doskonalenie umiejętności językowych uczniów, 

 kształtowanie postaw tolerancji wobec innych kultur oraz narodowości, 

 motywowanie szkół do rozpoznawania i rozwijania umiejętności oraz zainteresowań 

uczniów na płaszczyźnie języka angielskiego, a także podejmowania działań w zakresie 

pracy z uczniem zdolnym. 

 

3. Uczestnicy konkursu  

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie uczęszczający do szkół powiatu wodzisławskiego. 

Konkurs adresowany jest do uczniów klas gimnazjalnych oraz klas siódmych i ósmych szkół 

podstawowych. 
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Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 5 uczestników.  

  

4. Przedmiot i forma konkursu 

Przedmiotem konkursu są geografia, kultura, historia oraz realia panujące w krajach 

anglojęzycznych. W roku szkolnym 2018/2019 konkurs dotyczył będzie obszaru Stanów 

Zjednoczonych (70% pytań) oraz Kanady (30% pytań). 

Test będzie zawierał zarówno pytania otwarte, jak i zamknięte. 

 

6. Terminarz konkursu 

12 stycznia 2019 r.   - termin przyjmowania zgłoszeń do konkursu  

(adres: lucyna.straczek@tischner-wodzislaw.pl) 

24 stycznia 2019 r. godz.9:00  - test  

24 stycznia 2019 r. godz. 12:00  -  rozstrzygnięcie konkursu 

 

7. Skład komisji konkursowej 

Prace oceniane będą przez komisję powołaną przez Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Wodzisławiu Śląskim. Prace komisji nadzorował będzie doradca metodyczny nauczycieli języka 

angielskiego z Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim.  

 

8. Nagrody 

Przewidziano dyplomy oraz nagrody rzeczowe dla 3 najlepszych uczestników konkursu. 

 

9. Postanowienia końcowe 

 Uczestnicy konkursu przyjeżdżają na miejsce na własny koszt, pod opieką wyznaczonego 

przez swoją szkołę nauczyciela/ opiekuna. 

 Każdy uczestnik konkursu powinien mieć przy sobie dokument tożsamości (ważna 

legitymacja szkolna lub dowód osobisty). 

 Przystąpienie do udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika i 

jego rodziców/opiekunów prawnych zgody na umieszczenie jego imienia i nazwiska oraz 

zdjęć z konkursu na stronie internetowej organizatora konkursu. 

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie. 

 Wszystkie bieżące informacje na temat konkursu publikowane będą na stronie internetowej 

organizatora konkursu: www.tischner-wodzislaw.pl. 
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KARTA ZGŁOSZENIA 
Imiona  

i nazwiska 

uczniów 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Nazwa szkoły  

Adres szkoły  

Telefon szkoły 

Adres e-mail 

 

Imię i nazwisko 

opiekuna, 

telefon, adres e-

mail 
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