
Regulamin II Międzyszkolnego Konkursu Kultury i Języków Obcych 

 

1. Organizator: 

Zespół Szkół w Sztutowie, ul. Szkolna 13, 82-110 Sztutowo, woj. pomorskie 

Nauczyciele języka angielskiego: Teresa Krasnodębska, Aleksandra Kamińska, Gabriela 
Maszke 

Nauczyciele języka niemieckiego: Magdalena Czarnogórska-Kozłowska, Anna Wierzbowska 

2. Cele: 

o Popularyzowanie języka angielskiego i tematyki dotyczącej kultury i historii Wielkiej 
Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Australii i Nowej Zelandii. 

o Popularyzowanie języka niemieckiego i tematyki dotyczącej kultury i historii 
Niemiec, Austrii i Szwajcarii i Księstwa Liechtensteinu.  

o Rozwijanie indywidualnych uzdolnień i zainteresowań uczniów oraz zdolności 
językowych. 

o Motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania i zdobywania wiedzy. 
o Umożliwienie uczniom wykazania się wiedzą szkolną i pozaszkolną 
o Kształtowanie prawidłowych postaw współzawodnictwa. 
o Rozwój współpracy między szkołami. 
o Inspirowanie nauczycieli do podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy z 

uczniem zdolnym. 
 

3. Organizacja konkursu: 
 

Zakres tematyczny 

o Konkurs  przeznaczony jest dla uczniów klas I-III gimnazjum. 
o Konkurs obejmuje tematykę z zakresu ogólnej wiedzy o języku i wiedzy na temat  

krajów anglo- i niemieckojęzycznych. Pytania zawierają  informacje na temat języka 
zgodne z podstawą programową języka angielskiego i niemieckiego dla gimnazjum 
oraz podstawowe informacje dotyczące Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, 
Kanady, Australii i Nowej Zelandii, Niemiec, Austrii, Szwajcarii i Księstwa 
Liechtensteinu (znajomość flag, stolic, regionów, parków, panujących władców, świąt, 
ważnych wydarzeń historycznych, szczytów górskich, jezior, i rozpoznawanie 
zabytków). 
 

o Przewidziano 2 etapy konkursu: 
I etap wewnątrzszkolny – każda szkoła we własnym zakresie wyznacza trzyosobowy 
zespół uczniów, który będzie reprezentował szkołę w etapie międzyszkolnym. 

o II etap międzyszkolny -Finał- odbędzie się 17 kwietnia o godzinie 9.30  w Zespole 
Szkół w Sztutowie, ul. Szkolna 13, 82-110 Sztutowo. 



Uczestnicy etapu międzyszkolnego odpowiadają w zespołach  na wylosowane  
pytania. Pytania będą losowane z puli pytań łatwych za 1 punkt, pytań o średnim 
poziomie trudności za 3 punkty i pytań trudnych za 5 punktów. Każdy zespół sam 
wybiera trudność pytania.  
 

o Zwycięzcą konkursu zostaje zespół, który uzyskał najwyższą liczbę punktów.  
o Laureatom pierwszych trzech miejsc zostaną wręczone atrakcyjne nagrody i 

dyplomy. 
o W przypadku równej ilości punktów przewidziane są dodatkowe pytania. 
o Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwać będzie jury w trzyosobowym 

składzie. 
o Wyniki najlepszych uczniów zostaną umieszczone na szkolnej stronie internetowej do 

powszechnego wglądu. 

Uprzejmie prosimy o przesłanie swojego zgłoszenia do dnia 31 marca 2014 roku.  
Swoje uczestnictwo  w konkursie można zgłaszać telefonicznie dzwoniąc pod numer  
tel. 55 24783 42   lub drogą elektroniczną na adres email: sztut1@wp.pl 
 
 

4. Szczegółowy przebieg konkursu 
 
I ETAP 
Godzina 9.30 
Rozpoczęcie konkursu. Powitanie uczestników. Zapoznanie z zasadami konkursu. Uczniowie 
przystępują do konkursu. 
Czas 90 /120 minut. 
 
II ETAP 
Godzina 12.00 
Ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu. 


