
REGULAMIN KONKURSU KULTUROWEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA 
UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH EDYCJA II 

ROK SZKOLNY 2021/2022 
 

 
 

 
 

Postanowienia wstępne 
 

§ 1 
 

Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się „Konkurs kulturowy z języka 
angielskiego dla uczniów szkół podstawowych”, zwany dalej „Konkursem”. 
 

§ 2 
 

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Jana 
Szczepanika w Krośnie (ZSP1), zwany dalej „Organizatorem”. 
 

§ 3 
Celem konkursu jest: 

1) Propagowanie wśród uczniów szkół podstawowych wiedzy o kulturze krajów 
anglojęzycznych. 

2) Wzbogacenie wiedzy młodzieży z zakresu historii, kultury, geografii i 
zwyczajów krajów anglojęzycznych. 

3) Zachęcanie młodzieży do samodzielnego zdobywania wiedzy.  
4) Kształtowanie postawy szacunku wobec innych kultur.  
 

Uczestnicy 
 

§ 4 
 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 8 Szkoły Podstawowej z miasta 
Krosna i powiatu krośnieńskiego. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 
Maksymalna ilość uczestników reprezentujących szkołę wynosi 10. 
 

Zakres tematyczny konkursu 
 

§ 5 
1. Konkurs sprawdzi wiedzę uczniów w zakresie szeroko pojętej kultury i obyczajów 
krajów anglojęzycznych (Wielka Brytania, Irlandia, Stany Zjednoczone).  

W szczególności:  Nazwy narodowości, państw i ich stolic;  Symbole narodowe, 

flagi;  Geografia (rzeki, góry, podział administracyjny);  Zabytki i atrakcje turystyczne; 



 Historia;  Święta i uroczystości;  Przywódcy polityczni (dawni i obecni);  Znane 
osoby.  
 

Warunki uczestnictwa 
 

§ 6 
1. Szkoły zainteresowane udziałem w konkursie wysyłają do dnia 1 kwietnia 2022 r. 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY drogą elektroniczną na adres: 
szkola@zspg1.krosno.pl.  
Formularz zgłoszeniowy znajduje się na końcu regulaminu.  
 
2. Konkurs odbędzie się w dniu 3 czerwca 2022 r. o godzinie 9:00. Każdy uczeń 
przystępuje do konkursu w swojej szkole, pod opieką nauczyciela uczącego. 30 minut 
przed rozpoczęciem konkursu, do każdej szkoły zostanie przesłany link i kod do 
uruchomienia quizu konkursowego. Uczniowie powinni się logować najpóźniej do 
godziny 9:00, wówczas nastąpi rozpoczęcie quizu. Quiz zostanie zakończony o 
godzinie 9.45. 
3. Konkurs ma formę testu i odbywa się na platformie Quizizz. Zakres pytań jest 
zgodny z podstawą programową z języka angielskiego dla klas SP. „IX Uczeń 
posiada:1) podstawową wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach społeczności, 
które posługują się danym językiem obcym nowożytnym (…).” Zadania są w języku 
angielskim. 
4. Każde pytanie ma określony czas, jednak można odpowiedzieć po czasie, ale 
rozwiązanie całego testu nie może zająć więcej niż 45 minut.  
 

Ocena prac i zasady przyznawania nagród 
 

§ 6 
 

1. Laureatami konkursu zostają uczniowie którzy uzyskali najlepszy wynik punktowy 
i czasowy. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej 6 czerwca 2022 na stronie 
Organizatora (www.zsp1.fc.pl).  
Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów nastąpi 10 czerwca o godzinie 9:00 w 
siedzibie Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian 
w sposobie rozdania nagród, w związku z ograniczeniami dotyczącymi sytuacji 
pandemicznej. 
Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Nauczyciele nagrodzonych 
uczniów otrzymają podziękowania. 
 
 
Organizatorzy: 
Marzena Pelczar 
Agnieszka Karwacz 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:szkola@zspg1.krosno.pl
http://www.zsp1.fc.pl/


 

KONKURS WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH EDYCJA II 
2021/2022 

– FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
 

 

PEŁNA NAZWA SZKOŁY 

 

SZKOLNY ADRES E- MAIL DO 

PRZESŁANIA LINKU DO KONKURSU* 

 

 

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA 

ZGŁASZAJĄCEGO 

 

 

UCZNIOWIE ZGŁOSZENI DO KONKURSU 

NAZWISKO IMIĘ 

1.   

 

2.   

 

3.   

 

4.   

 

5.   

 

6.   

 

7. 

 

  

8. 

 

  

9. 

 

  

10.  

 

 

*prosimy o wyraźne zapisanie adresu e-mail 

 
 
 
 
 
 
 



WYRAŻENIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

UCZESTNIKA  

 

Zapoznała/em się z regulaminem konkursu i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych ………………………………………………………… (imię i nazwisko ucznia) 

do celów konkursowych w związku z organizacją konkursu kulturowego z języka 

angielskiego dla uczniów szkół podstawowych  w roku szkolnym 2021/2022. Zakres 

zgody na publikację wyników i wizerunku obejmuje: prezentację wyników laureatów 

konkursu oraz wręczenie dyplomów i nagród podczas podsumowania konkursu,             

a także publikację zdjęć i wyników konkursu na stronie internetowej Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie. 

  

Miejscowość i data                      Podpis rodzica/rodziców/ opiekuna 

……………………..                                                  prawnego/opiekunów prawnych   

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

 


