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Polskie Stowarzyszenie na rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych PASE 

CELE KONKURSU: 

• Promowanie wśród uczniów znajomości języka angielskiego oraz 
zachęcanie  ich do pogłębiania wiedzy związanej z krajami angielskiego 

obszaru językowego.  

• Doskonalenie umiejętności samodzielnej pracy z wykorzystaniem różnorodnych źródeł 
oraz nośników informacji.  

REGULAMIN KONKURSU: 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VI - VIII szkoły podstawowej. 

2. Konkurs składa się  z dwóch etapów – szkolnego i międzyszkolnego. Na każdym etapie uczniowie 
piszą test sprawdzający wiedzę uczestników, opracowany przez organizatora na podstawie 
informacji zawartych we wskazanych przez niego materiałach i stronach internetowych. 

3. Każda ze szkół uczestniczących w konkursie otrzyma materiały w postaci książeczek kulturowych 
w formacie PDF opracowanych przez organizatora konkursu. 

4. Test do I etapu wraz z kluczem odpowiedzi zostanie przesłany do wszystkich uczestniczących w 
konkursie szkół w ogłoszonym przez organizatora terminie.  

5. Szkoły uczestniczące w konkursie powinny przeprowadzić I etap konkursu w terminie wskazanym 
przez organizatora. W przypadku niemożliwości przeprowadzenia konkursu stacjonarnie ze 
względu na zagrożenie epidemiologiczne do szkół zostanie przesłany test online wraz z instrukcją 
przeprowadzenia konkursu.  

6. Do II etapu konkursu (etapu międzyszkolnego) przechodzi 3 uczniów, którzy uzyskali najlepsze 
wyniki w danej szkole, pozostałych 2 uczniów z najlepszymi wynikami znajduje się na liście 
rezerwowej i w zależności od ilości szkół biorących udział w konkursie oraz warunków 
epidemiologicznych będą mogli być dopuszczeni do II etapu.  

7. Wyniki etapu szkolnego powinny zostać wysłane na adres organizatora we wskazanym w 
harmonogramie konkursu terminie.  

8. Międzyszkolny etap  konkursu zostanie przeprowadzony w Szkole Podstawowej nr 16  
im. Tony Halika w  Warszawie przy ul. Wilczy Dół 4 we wskazanym przez organizatora terminie. 
W przypadku braku możliwości przeprowadzenia konkursu stacjonarnie ze względu na restrykcje 
epidemiologiczne, konkurs może odbyć się w formie online w terminie wskazanym przez 
organizatora. 

 

W II etapie konkursu uczestnicy mają za zadanie rozwiązać test w języku angielskim, opracowany na 
podstawie materiałów zawartych  na podanych niżej stronach: 

https://kids.nationalgeographic.com/explore/countries/united-kingdom/ 

https://kids.nationalgeographic.com/explore/countries/ireland/ 

https://kids.nationalgeographic.com/explore/countries/united-states/ 



https://kids.nationalgeographic.com/explore/countries/canada/ 

https://kids.nationalgeographic.com/explore/countries/australia/ 

https://kids.nationalgeographic.com/explore/countries/new-zealand/ 

https://tesokrates.com.pl/aktualnosci/ 

https://www.facebook.com/SOKRATES.Szkola.Jezykow.Obcych/  

Materiały na FB szkoły językowej T.E. Sokrates będą publikowane od końca listopada 2020 r. Ostatni 
wpis zostanie opublikowany na 3 dni przed etapem międzyszkolnym. 

 

NAGRODY: 

§ Nagrodą główną dla zdobywcy I miejsca jest semestralny grupowy kurs ogólny języka angielskiego 
w szkole językowej Towarzystwa Edukacyjnego Sokrates. Nagroda może zostać wykorzystana 
wyłącznie przez zdobywcę nagrody w roku szkolnym 2020/2021.  

§ Zdobywcy miejsc II i III otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. 
§ Organizator przyzna także wyróżnienia dla uczniów, którzy zdobędą miejsca od IV do X. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

§ Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany formy, daty, miejsca i godziny konkursu, o której 
powiadomi wszystkie uczestniczące w konkursie szkoły. 

§ Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia szkoły do uczestnictwa  
w konkursie w przypadku niedotrzymania terminów i zasad przewidzianych  
w regulaminie. 

§ W trakcie konkursu sprawy sporne rozstrzyga organizator. 
§ W razie pytań lub wątpliwości należy kontaktować się z Koordynatorem konkursu. 
 

Objęcie patronatem niniejszego konkursu przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty nie oznacza 
wpisania tego przedsięwzięcia w wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, 
organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą 
być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły. 
 

KOORDYNATOR KONKURSU: 

DOROTA NIESZCZERZEWICZ (SP nr 16 im. Tony Halika w Warszawie), 

Email:   nieszczerzewicz.dorota@gmail.com  tel. 792 758 839  
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HARMONOGRAM: 

 

§ Zgłoszenie szkoły do konkursu drogą mailową na adres należy przesłać do Koordynatora 
konkursu p. Doroty Nieszczerzewicz do dnia 11. 12. 2020 r. na adres: 
nieszczerzewicz.dorota@gmail.com, (wcześniejsze zgłoszenie szkoły przyspieszy wysłanie 
materiałów konkursowych) 

§ W zgłoszeniu należy podać nazwę szkoły i jej adres, imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna oraz 
numer telefonu kontaktowego i adres mailowy. 

§ Organizator prześle do szkół uczestniczących w konkursie materiały dla uczestników  (książeczki 
w formacie PDF do pobrania) do 19.12. 2020 r.   

§ I etap konkursu szkoły przeprowadzają w dniach 24 – 26. 02.  2021 r. w swoich siedzibach, a w 
przypadku nauki zdalnej przeprowadzają go online 

§ Wyniki oraz imiona i nazwiska 5 najlepszych uczniów (3 zakwalifikowanych II etapu oraz 2 osoby  
rezerwowe) szkoły przesyłają do Koordynatora konkursu do 12.03. 2021 r. 

§ II etap konkursu (międzyszkolny) odbędzie się 22. 04. 2021 r. o godz. 9.00 w siedzibie  
SP nr 16 im. Tony Halika; ul. Wilczy Dół 4; 02-798 Warszawa, lub w ww. terminie w formie online. 

§ Informacja o wynikach zostanie przesłana drogą mailową na adresy nauczycieli - opiekunów 
poszczególnych szkół do 6. 05. 2021 r.    

§ Rozdanie nagród odbędzie się w SP nr 16 im. Tony Halika w Warszawie 13. 05. 2021 r.  
o godz. 9.00. W przypadku restrykcji epidemiologicznych nagrody będą od odebrania pod 
wskazanym przez organizatora adresem lub dostarczone do szkół po wcześniejszym uzgodnieniu.  

 

 

 

 

 

 



FORMULARZ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU SZKOŁY 

w konkursie wiedzy o krajach anglojęzycznych 
ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES IN A NUTSHELL 

dla uczniów klas VI-VIII 
pod patronatem 

Burmistrza Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy 
Pana Roberta Kempy 

rok szkolny 2020/2021 
 

PROSIMY WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM  I PRZESŁAĆ NA ADRES KOORDYNATORA KONKURSU: 

 

SZKOŁA:................................................................................................................................ 

Ulica: ..................................................................................................................................... 

Tel....................................................           

 

OPIEKUN UCZESTNIKÓW KONKURSU (OSOBA KONTAKTOWA) 

Imię i nazwisko :........................................................................................................ 

E-mail opiekuna: ................................................................................................... 

Telefon: …………………………….………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Data                                                        Pieczątka i podpis Dyrektora Szkoły 

 

----------------------------                                                 --------------------------------------------------------- 

 

 
 

 



WYNIKI ETAPU SZKOLNEGO  
w konkursie wiedzy o krajach anglojęzycznych 

ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES IN A NUTSHELL 
dla uczniów klas VI-VIII 

pod patronatem 
Burmistrza Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy 

Pana Roberta Kempy 
rok szkolny 2020/2021 

 
W  SP nr ___________________________________ 

 
 

Adres: ______________________________________ 

 

 ______________________________________ 

 

 

miejsce 1: _______________________________ 
 
miejsce 2: _______________________________ 
 
miejsce 3: _______________________________ 
 
miejsce 4 (rezerwowe): _______________________________ 
 
miejsce 5 (rezerwowe): ______________________________ 
 
 
 Czytelny podpis opiekuna konkursu:  
 
 
----------------------------------------------------- 
 
 


