
KONKURS 

WIEDZY O KRAJACH OBSZARU ANGLOJĘZYCZNEGO 

„Test Yourself on the UK or the USA” 

 

Białystok 2019 

 

REGULAMIN KONKURSU 

 

I. Organizator konkursu: 

VI Liceum Ogólnokształcące im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku, nauczycielki 

języka angielskiego – mgr Ewa Prokopowicz i mgr Aneta Kasztelan.  

 

II. Uczestnicy konkursu: 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas pierwszych VI LO w Białymstoku. 

 

III. Cele konkursu: 

➢ popularyzacja wiedzy o krajach anglojęzycznych wśród młodzieży VI LO; 

➢ sprawdzenie wiedzy z zakresu znajomości zagadnień geograficznych, politycznych; 

historycznych i kulturowych Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych; 

➢ rozwijanie wyobraźni i zdolności samokształcenia się, wyszukiwania informacji; 

➢ odkrywanie i rozwijanie zainteresowań uczniów, stworzenie im możliwości zaistnienia 

na forum szkolnym; 

➢ rozwijanie umiejętności pozyskiwania przez uczniów wiadomości z różnych źródeł 

informacji; 

➢ motywowanie uczniów do samodzielnego pogłębiania wiedzy. 

 

IV. Struktura organizacyjna konkursu: 

 

1. Konkurs składa się z dwóch etapów. 

2. Etap pierwszy- eliminacje wśród uczniów klas pierwszych, którzy zgłoszą swój udział 

do organizatorek konkursu do dnia 22 marca (piątek) 2019 r. do godziny 13:00. Do 

eliminacji może przystąpić nieograniczona liczba uczestników. 

3. Etap pierwszy konkursu odbędzie się w dniu 28 marca 2019 r.  Polega na rozwiązaniu 

testu online składającego się z 30 pytań typu zamkniętego z wiedzy dotyczącej 

Wielkiej Brytanii (w tym Anglii, Szkocji, Walii i Północnej Irlandii) oraz Stanów 

Zjednoczonych. 

4. Na rozwiązanie testu przeznacza się ok. 30 minut. 

5. Każdy uczestnik przystępujący do testu oline powinien posiadać telefon komórkowy 

z dostępem do Internetu oraz słuchawki.  

6. W tym samym dniu zostaną wyłonieni uczniowie zakwalifikowani do następnego 

etapu konkursu. 

7. Etap drugi - (finał) konkursu – to 60-minutowy test pisemny (zadania prawda/fałsz i 

wielokrotnego wyboru) obejmujący szerszy zakres wiedzy dotyczącej geografii, 

historii, literatury, polityki i kultury Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. 

8. Etap drugi konkursu odbędzie się 11 kwietnia 2019 r. (czwartek).  

9. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi 12 kwietnia 2019 r. (piątek) 

o godz. 10:35. 



10. Komisja konkursowa - organizatorzy konkursu. 

 

11. Literatura, materiały źródłowe 

 

➢ obowiązujące w szkole podręczniki do nauki języka angielskiego 

➢ United Kingdom at a Glance Roman Ociepa, ParkEdukacja 2010 

➢ United States at a Glance Roman Ociepa, Bartłomiej Paszylk, Wydawnictwo Szkolne 

PWN 

➢ Life in Modern Britain, Broomhead, Peter, Pearson Longman 

➢ Oxford Guide to British and American Culture, Crowther, J. (ed.), OUP 

➢ An Outline of British Literature, Thornley, G C, OUP 

➢ Focus on Britain Today, Lavery, Clear, MacMillan 

➢ Britain in close-up, McDowall, David, Pearson Longman 

➢ An Illustrated History of the Great Britain, Pearson Longman 

 

➢ www.projectbritain.com 

➢ www.visitbritain.com 

 

➢ www.guardian.co.uk 

➢ www.bbc.co.uk  

➢ http://learnenglishteens.britishcouncil.org/ 

 

S E R D E C Z N I E Z A P R A S ZA M Y ! 

Organizatorzy 

 

 

 

 

 

 

 


