
                                                                            

REJONOWY KONKURS WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH 

GRÓDEK NAD DUNAJCEM 2022 

Regulamin konkursu 

ORGANIZATOR - Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół w Gródku nad Dunajcem 

Adres organizatora: 33- 318 Gródek nad Dunajcem 195, tel. 18 440 10 23 

PATRONAT HONOROWY:  Marek  Kwiatkowski – Starosta Nowosądecki 

                                        Józef Tobiasz - Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem 

 

CELE KONKURSU: 

• Motywowanie uczniów do aktywnej nauki języka angielskiego. 

• Pogłębianie zainteresowań uczniów oraz ich wiedzy o krajach anglojęzycznych. 

• Podnoszenie poziomu umiejętności językowych (głównie czytania). 

• Kształtowanie postawy otwartości i tolerancji wobec innych narodów, ich kultury i 

języka. 

• Zachęcanie do współzawodnictwa. 

• Rozwijanie umiejętności korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych 

w zdobywaniu wiedzy. 

UCZESTNICTWO W KONKURSIE 

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z klas: IV – VI (KATEGORIA I) oraz 

VII - VIII (KATEGORIA II) z gmin: Łososina Dolna, Korzenna, Chełmiec i Gródek nad 

Dunajcem. 

W kategorii klas IV – VI szkoły zgłaszają jednego uczestnika. Podobnie, w kategorii klas: VII 

-VIII szkoły zgłaszają jednego uczestnika. 

Eliminacje szkolne są przeprowadzane według własnej propozycji szkoły z uwzględnieniem 

literatury podanej przez organizatora. 

 

TERMIN / ZGŁASZANIE UCZESTNICTWA 

Konkurs odbędzie się dnia 10 czerwca 2022 r. (piątek) o godz. 1000 w Zespole Szkół w Gródku 

nad Dunajcem. Zgłoszenia prosimy kierować drogą elektroniczną na adres: 



magdawolak7@tlen.pl lub pocztą na adres: Zespół Szkół w Gródku nad Dunajcem, 33- 318 

Gródek nad Dunajcem 195 do dnia 31 maja 2022 r. 

W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko ucznia (uczniów) biorącego (biorących) udział w 

konkursie, imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego,  nazwę i telefon szkoły. 

(Regulamin zawiera załącznik nr 1 - Kartę zgłoszenia, z której można skorzystać przy 

zgłaszaniu szkoły do konkursu.) 

TEMATYKA KONKURSU 

Konkurs dotyczy elementów kultury, geografii, historii i tradycji Zjednoczonego Królestwa 

Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Stanów Zjednoczonych. Główne zagadnienia 

konkursowe to: położenie geograficzne, środowisko geograficzne, stolice państw, symbole 

narodowe, większe miasta, zabytki, znane miejsca, tradycyjne potrawy i posiłki, święta, ważne 

wydarzenia historyczne, sławni ludzie, muzyka, rodzina królewska, życie codzienne. 

 

FORMA KONKURSU 

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach (KATEGORIA I - uczniowie klas: IV – VI; 

KATEGORIA II - uczniowie klas: VII -VIII szkoły podstawowej). Każdy uczestnik rozwiązuje 

samodzielnie test pisemny w języku angielskim. Test trwa 50 minut i zawiera pytania typu: 

„prawda – fałsz”, test wyboru, zadania wymagające krótkiej odpowiedzi (np. podania daty, 

nazwy, podpisania obrazków, mapek) itd. Pytania konkursowe są oparte na literaturze 

dołączonej do regulaminu (Załącznik nr 2 – Literatura). W przypadku równorzędnej ilości 

punktów przewiduje się dodatkowy zestaw pytań testowych. 

W czasie trwania konkursu zabronione jest korzystanie z zewnętrznych źródeł wiedzy, 

słowników, telefonów komórkowych, itd. 

Opiekunowie są zobowiązani posiadać zgody na udział i przetwarzanie danych osobowych 

uczniów, podpisane przez rodziców (prawnych opiekunów) (Załącznik nr 3 – Zgoda). 

Podsumowanie konkursu i rozdanie nagród nastąpi w dniu konkursu. Dla zwycięzców 

przewidziane są dyplomy i atrakcyjne nagrody. 

 

KOMISJA KONKURSOWA 

Nad przebiegiem konkursu czuwa komisja konkursowa powołana przez organizatora. 

Szczegółowych informacji udziela koordynatorka konkursu Magdalena Kraj tel. 72 88 22 698 

 e-mail: magdawolak7@tlen.pl       

Regulamin konkursu jest zamieszczony na stronie szkoły: www.zsgrodek.com.pl 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 
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Organizatorzy: 

 Magdalena Kraj 

   p.o. dyrektor Zespołu Szkół w Gródku nad Dunajcem: 

      

Aneta Garnier-Skupień 

nauczyciel języka angielskiego 

 


