
 
 

Zapraszamy wszystkich uczniów klas I i II VI Liceum 

Ogólnokształcącego im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku  

do udziału w 

Konkursie wiedzy o Włoszech 

 

Regulamin konkursu 

§ 1 

ADRESACI KONKURSU 

Konkurs wiedzy o Włoszech kierowany jest do młodzieży uczącej się w klasach I i II VI Liceum 

Ogólnokształcącego im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku. 

§ 2 
CELE KONKURSU 

1. Głównym celem konkursu jest propagowanie wiedzy i poszerzanie zainteresowao uczniów 

VI Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku zarówno 

językiem angielskim, jak i ważnym dla nauki języka aspektem kulturoznawczym.  

2. Celem konkursu jest również wyłonienie osób, które mogłyby wziąd udział w wymianie 

międzynarodowej w ramach projektu  

 

                     § 3 
WYMAGANIA KONKURSOWE 

1. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas I i II VI LO w Białymstoku 

2. Konkurs składa się z dwóch części pisemnych i polega na rozwiązaniu testu w języku 

angielskim.  

3. Test koncentruje się na zagadnieniach kulturowo-cywilizacyjnych, które sprawdzane są za 

pomocą zadań zamkniętych, np. test wielokrotnego wyboru, dopasowywanie, zadania typu 

prawda- fałsz, oraz otwartych np. wstawianie odpowiednich wyrazów i wyrażeń. 

4. Zwycięzcą zostaje ten uczestnik, którego praca uzyska najwyższą ilość punktów. 

5. Uczestnicy po otrzymaniu testu konkursowego będą mieli 45 min na jego rozwiązanie.  

6. Prace zostaną sprawdzone przez komisję konkursu, przy czym werdykt jury będzie 

ostateczny. 

7. Prace po konkursie będą dostępne do wglądu uczniów w terminie do 7 dni od ogłoszenia 

wyników konkursu. 



 
8. W trakcie konkursu uczestnikom nie wolno konsultować między sobą swoich prac. 

9. Uczestnicy przychodzą na konkurs z podpisanymi Oświadczeniami o zgodzie                                  

na przetwarzanie danych podpisane przez rodziców/prawnych opiekunów ucznia. 

 

Zakres materiału: 

1. ustrój, stolica, ważniejsze miasta 

2. położenie geograficzne 

3. podział administracyjny, głowa państwa, głowa rządu, ludność 

4. flaga, waluta, symbole kraju,  

5. tradycyjne potrawy/ napoje, święta  

6. ukształtowanie terenu – np. czy są góry, jakie jest największe jezioro/rzeka/szczyt. 

7. najsłynniejsze zabytki/ miejsca 

8. najwybitniejsze postaci świata muzyki, polityki, historii, sportu, kina, literatury 

9. ciekawostki 

 

§ 4 

  TERMIN KONKURSU ORAZ WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW I PRZYZNANIE NAGRÓD 

 

1. Konkurs odbędzie się 3 grudnia 2013 r. w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Króla 

Zygmunta Augusta w Białymstoku w godzinie 17:00-17.45 

 

2. Ogłoszenie wyników nastąpi 10 grudnia 2013r. poprzez umieszczenie listy zwycięzców 

na stronie Projektu oraz w gablocie szkolnej poświęconej projektowi. 

 

3. Jury wybierze cztery osoby, które będą miały możliwość uczestniczenia w wymianie 

międzyszkolnej ze szkołą we Włoszech w lutym 2014roku. 

 

§ 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Osoby zgłoszone po terminie nie będą brane pod uwagę. 

2. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptowaniem powyższego regulaminu.  

3. Aktualne informacje dotyczące konkursu oraz wyniki konkursu zostaną opublikowane na 

stronie internetowej VI Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Zygmunta Augusta w 

Białymstoku w zakładce: wymiana międzynarodowa: projekt Comenius. 

4. Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierowad na adres e-mail: eproskien@poczta.fm 

 

 



 
 

OŚWIADCZENIE 

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

Imiona i nazwisko ucznia 

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

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

Szkoła (adres, mail, telefon), klasa,  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych mojego dziecka przez VI 

Liceum Ogólnokształcące im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku dla celów postępowania 

kwalifikacyjnego i dokumentowania przebiegu Konkursu, a także na publikowanie wyników 

Konkursu, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst 

jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.).  

……………………………………………………………………………………………………                        

Data, czytelny podpis rodzica/ opiekuna 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 


