
POWIATOWY KONKURS WIEDZY 

O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH

DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

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 ponadgimnazjalnych powiatu 

wodzisławskiego. Każda szkoła ponadgimnazjalna może zgłosić maksymalnie 4 uczestników.
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4. Tematyka i forma konkursu

Tematem konkursu jest wiedza na temat geografii, kultury, historii oraz realiów panujących w 

krajach anglojęzycznych. W roku szkolnym 2015/2016 konkurs dotyczył będzie m.in. zagadnień 

związanych ze sztuką krajów angielskiego obszaru językowego.

Konkurs będzie miał charakter dwuetapowy. 

Uczniowie przygotują prezentację multimedialną na zadany temat. Temat ma charakter 

przekrojowy: 

Nature in visual arts and literature of English-speaking countries. Choose two English-

speaking countries and discuss the various elements of their cultures. You may include 

literature (prose, poetry etc.) and  visual arts (painting, sculpture, photography etc.). In 

your presentation you should indicate similarities and differences between the cultures. 

You should be prepared to discuss the content of your presentation.

Podczas pierwszego etapu konkursu uczestnicy przedstawią swoją prezentację przed komisją. Po 

wysłuchaniu prezentacji komisja konkursowa może zadać 3 pytania związane z treścią prezentacji. 

Po pierwszym etapie zostanie wyłonionych maksymalnie 5 finalistów,  którzy zostaną poproszeni o 

przedstawienie swoich prezentacji w dniu 26 stycznia 2016.

Wyłonieni finaliści będą mogli zmodyfikować swoje prace poprzez dodanie maksymalnie 3 slajdów

do przedstawionych w pierwszym etapie prezentacji. Ocena uzyskana w dniu finału zadecyduje o 

wyniku końcowym. W razie otrzymania przez dwie lub więcej osób takiej samej lub zbliżonej 

liczby punktów w ocenie finału dodatkowo pod uwagę będą brane wyniki osiągnięte w I etapie. 

5. Terminarz konkursu

 11 stycznia 2016 roku – zgłoszenie do konkursu na adres: jdziwoki@podn.wodzislaw.pl 

 12 stycznia 2016 roku – termin dostarczenia prezentacji w formie pliku pptx, ppt, odp, lub 

mp4 w postaci pliku na CD lub nośniku USB do sekretariatu szkoły: ul. Wyszyńskiego 41, 

44-300 Wodzisław Śląski. 

 18 stycznia 2016 roku – I etap: prezentacja ustna wraz z towarzyszącą jej prezentacją 

multimedialną (do 12 slajdów) oraz dyskusja z komisją oceniającą.

 19 stycznia 2016 roku – przesłanie do szkół informacji o wynikach I etapu.

 26 stycznia 2016 roku – II etap: publiczna prezentacja ustna wraz z towarzyszącą jej 

(uzupełnioną) prezentacją multimedialną. Rozstrzygnięcie konkursu.
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6. Skład komisji konkursowej

Komisję powołuje Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim. Do pracy

w komisji oceniającej zostaną zaproszeni nauczyciele języka angielskiego reprezentujący szkoły 

biorące udział w konkursie oraz doradca metodyczny nauczycieli języka angielskiego. Wszyscy 

członkowie komisji mają równy wpływ na ocenę końcową; członkowie komisji nie biorą jednak 

udziału w ocenie uczestnika będącego uczniem ich szkoły. 

7. Ocenianie

Ocenie podlega wiedza uczestników, a także umiejętności językowe, m.in. umiejętność 

argumentowania oraz obrony stanowiska w języku angielskim.

8. Nagrody

Przewidziano dyplomy oraz nagrody rzeczowe dla 5 uczestników, którzy uzyskają najwyższy 

wynik. 

9. Postanowienia końcowe

 Zgłoszenia  należy  dokonać  wysyłając  wypełniony  formularz  zgłoszeniowy  na  adres

jdziwoki@podn.wodzislaw.pl najpóźniej w dniu 11 stycznia 2016 roku.

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

przez swoją szkołę nauczyciela.

 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 są na stronie internetowej 

organizatora konkursu: www.tischner-wodzislaw.pl.
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ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W POWIATOWYM KONKURSIE WIEDZY O KRAJACH

ANGLOJĘZYCZNYCH

SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA

PEŁNA NAZWA SZKOŁY: ….............................................................................................................

…...........................................................................................................................................................

IMIĘ I NAZWISKO OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ: …...........................................................................

NR TEL. OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ: …..............................................................................................

Nazwisko i imię ucznia Nazwisko i imię nauczyciela
przygotowującego do konkursu

Zgłoszenie należy wypełnić komputerowo i przesłać najpóźniej 11 stycznia 2016 roku na adres 

jdziwoki@podn.wodzislaw.pl
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