
How much do you know about the United Kingdom? 

Regulamin konkursu szkolnego  

 

1. Konkurs szkolny z języka angielskiego pt. “How much do you know about the United 

Kingdom?” ma na celu motywowanie uczniów do pogłębiania wiedzy dotyczącej 

krajów anglojęzycznych, wprowadzenie w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, 

poznanie historii i kultury krajów europejskich, pogłębienie znajomości języka 

angielskiego, doskonale formułowania wypowiedzi pisemnej, kształtowanie postawy 

otwartości na inne kultury oraz zachęcenie do podnoszenia kompetencji językowych.  

2. Konkurs zostanie przeprowadzony 11.03.2022r. na 4 godzinie lekcyjnej i będzie trwał 

45 min.  

3. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do dnia 04.03.2022r. wyłącznie poprzez 

wiadomość przesłaną za  pośrednictwem e-dziennika na konto p. Adrianny Ostrycharz. 

4. W konkursie udział wziąć może każdy uczeń I Liceum Ogólnokształcącego  

w Oleśnicy. 

5. Konkurs zostanie przeprowadzony w formie pisemnej: 

a) W przypadku nauki zdalnej konkurs odbędzie się online za pomocą platform 

Testportal oraz Microsoft Teams.  

b) W przypadku nauki stacjonarnej uczniowie odpowiadają na pytania konkursowe 

na terenie szkoły.  

6. Zakres materiału: 

Pytania konkursowe sprawdzają wiedzę dotyczącą krajów Zjednoczonego Królestwa 

z zakresu:  

 najważniejszych wydarzeń historycznych i świąt państwowych,  

 symboli Anglii, Szkocji, Walii oraz Irlandii Północnej, 

 geografii (Parki Narodowe, rzeki, góry), 

 podziału administracyjnego, 

 pracy parlamentu oraz wydarzeń towarzyszących procesowi wyborczemu,  

  wyznawanej religii,  

 tradycji. 

7. Na test wiedzy składają się zarówno pytania otwarte wymagające krótkiej odpowiedzi 

jak i zamknięte wielokrotnego wyboru.   

8. Test w całości odbędzie się w języku angielskim. Pytania testowe sformułowane będą 

w języku angielskim. Uczestnicy na pytania otwarte odpowiadają w języku angielskim.  



9. W przypadku odpowiedzi na pytania otwarte ocenie będzie podlegać obok treści 

merytorycznej: poprawność składniowa, poprawność gramatyczna, ortografia, 

czytelność zapisu.  

10. Uczniowie biorący udział w konkursie, którzy uzyskają min. 80% poprawnych 

odpowiedzi lecz nie zajmą żadnego miejsca, za udział otrzymują ocenę cząstkową  

6 wagi 1 z języka angielskiego.  

Uczniowie, którzy zajęli II i III miejsce otrzymują ocenę cząstkową 6 wagi 2 z języka 

angielskiego.  

Uczeń, który zajmie I miejsce, otrzymuje ocenę cząstkową 6 wagi 3 z języka 

angielskiego.  

11. W przypadku gdy dwóch lub więcej uczniów uzyska taką samą liczbę punktów  

(dot. I, II i III miejsca), w celu rozstrzygnięcia zostanie przeprowadzona ‘dogrywka’  

w wersji pisemnej (test pytań otwartych wymagających dłuższej wypowiedzi  

z zakresu przedstawionego w pkt. 6) w wyznaczonym wcześniej terminie.  

12. Prace zostaną sprawdzone w nieprzekraczalnym terminie 12 dni roboczych pracy 

liceum. Uczniowie biorący udział w konkursie zostaną poinformowani o wynikach  

za pośrednictwem strony internetowej szkoły.  

13. Uczniowie którzy zajmą I, II i III miejsce w konkursie zostaną nagrodzeni książkami do 

nauki języka angielskiego łączącymi w sobie lekturę wciągającej historii oraz 

doskonalenie umiejętności językowych za pomocą różnorodnych ćwiczeń. 

Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego 

2021/2022.  

14. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do weryfikacji samodzielności 

udzielonych odpowiedzi.  

15. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.  

 


