
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU 

WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH 

DLA KLAS IV-VIII

Szkoła Podstawowa im Stanisława Staszica w Turośni 

Kościelnej

Termin: 30.03.2021 (wtorek) godzina 15.00

Cele konkursu: 

1. Zachęcanie uczniów do dalszej pracy w zakresie poznawania języków 

obcych. 

2. Motywowanie do poszerzania wiedzy na temat języka, kultury, tradycji, 

historii i geografii krajów anglojęzycznych.

3. Promowanie otwartości i tolerancji wobec innych kultur.

4. Rozwijanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy i korzystania z 

różnych źródeł informacji . 

Organizacja konkursu:

1. Konkurs jest konkursem jednoetapowym dla uczniów klas IV –VIII.

2. Uczniowie zainteresowani udziałem zgłaszają się do nauczycieli języka 

angielskiego do 22.03.2021 r.

3. Konkurs trwa 45 minut i odbędzie się w formie zdalnej na platformie TEAMS w 

aplikacji FORMS w postaci pytań zamkniętych.

4. Pytania konkursowe są w języku polskim, należy jednak znać angielskie nazwy 

własne z zakresu podanego materiału.

5.Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 7.04.2021 r.

6.Zdobywcy pierwszych trzech miejsc, otrzymają dyplomy i nagrody oraz dodatkowe 

oceny z języka angielskiego. Uczniowie, którzy uzyskają wynik powyżej 90%, 

otrzymają ocenę 6, a tym, którzy uzyskają powyżej 70% w konkursie, wystawiona 

zostanie ocena 5 z języka angielskiego. Pozostali uczestnicy otrzymają punkty z 

zachowania. 

Zakres materiału:

Zjednoczone Królestwo (Anglia, Szkocja, Walia, Północna Irlandia) i Irlandia:

- położenie na mapie, stolice, flagi, symbole - różnica pomiędzy the UK a Great 

Britain,

- rodzina królewska (kto rządzi, gdzie mieszka, dwie kolejne osoby w kolejce do 

tronu, rezygnacja księcia Harry’ego i księżnej Meghan z roli wysokich rangą 
członków rodziny królewskiej),
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- słynne miejsca i atrakcje turystyczne (np. Stonhenge, uniwersytety Oxford i 

Cambridge, Grobla Olbrzyma, Big Ben, Greenwich, Loch Ness),

- ważne święta (Bonfire Night, Pancake Day, St. Patrick’s Day),

Australia:

- położenie na mapie, stolica, ważniejsze miasta, język urzędowy, flaga, symbole, 

- rdzenni mieszkańcy,

- co łączy Królową Elżbietę II z Australią,
- słynne miejsca i atrakcje turystyczne (np. Góra Kościuszki, Opera w Sydney),

- Boże Narodzenie – tradycje

Stany Zjednoczone:

- położenie na mapie, stolica, ważniejsze miasta, flaga, symbole,

- ile jest stanów; które stany nie sąsiadują z pozostałymi,

- Waszyngton (prezydent, stan, stolica),

- prezydenci (pierwszy, obecny, ten, który obalił niewolnictwo; gdzie mieszka i 

pracuje prezydent),

- ważne święta (Dzień Niepodległości, Święto Dziękczynienia, Halloween),

- słynne miejsca i atrakcje turystyczne (np. Yellowstone, Mount Rushmore, Statua 

Wolności, Niagara, Dolina Krzemowa, Wielki Kanion, Central Park, Hollywood),

Kanada:

- położenie na mapie, stolica, ważniejsze miasta, języki urzędowe, flaga, symbole, 

- stosunek powierzchni do zaludnienia

- dlaczego w Kanadzie mówi się po francusku

- co łączy Królową Elżbietę II z Kanadą
- słynne miejsca i atrakcje turystyczne (np. Niagara)
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