
REGULAMIN  KONKURSU WIEDZY O WIELKIEJ BRYTANII 2020/2021 
Dla klas I i II po szkole podstawowej 

 

I. ORGANIZATOR  
 

Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie 

Ul Reformacka 13  

22-100 Chełm 

 

II.   ADRESAT KONKURSU 
Uczniowie klas pierwszych i drugich technikum i szkoły branżowej 1 go stopnia Zespołu Szkół              

Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie.  

 

III.  CELE KONKURSU 
1.   Poszerzenie wiedzy uczniów na temat Wielkiej Brytanii, jej  historii, kultury  i  

      tradycji oraz życia codziennego mieszkańców; 

2.   Rozwijanie motywacji do nauki języka angielskiego; 

3.   Zachęcenie uczniów do samodzielnego  zdobywania wiedzy na temat 

       angielskiego obszaru językowego, w tym nauka korzystania ze źródeł informacji; 

4.    Kształtowanie tolerancji i szacunku dla dziedzictwa kulturowego innych narodów 

5.   Stworzenie uczniom klas I i II możliwości wykazania się wiedzą kulturową na 

       temat Wielkiej Brytanii; 

 

  IV.  PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ 
Przedmiotem oceny konkursowej będą wiadomości i umiejętności uczniów klas I i II technikum oraz szkoły               

branżowej 1 go stopnia w zakresie wiedzy kulturowej o Wielkiej Brytanii, tradycji i zwyczajów jej               

mieszkańców, najistotniejszych wydarzeń historycznych i elementów geografii. 

 

 V.   OBOWIĄZUJĄCA (lub ZALECANA) LITERATURA 

Testy poszczególnych etapów konkursu układane są w oparciu o informacje kulturowe zawarte w             

zatwierdzonych przez MENiS podręcznikach do nauki języka angielskiego dla technikum oraz literaturę             

przedmiotu. 

 

VI. STRUKTURA I PRZEBIEG KONKURSU 
Konkurs jest organizowany w szkole  

Konkurs organizowany jest w formie testu.  

Test napisany jest w języku polskim w formie pytań szczegółowych a także testu wyboru. Materiały               

pomocnicze obejmujące zakres testu znajdują się na stronie internetowej szkoły http://www.zsgihchelm.pl/           

a także na google classroom po dołączeniu do zajęć Konkurs wiedzy o Wielkiej Brytanii 
 

http://www.zsgihchelm.pl/


Do konkursu przystępują uczniowie klas I i II technikum oraz szkoły branżowej I go stopnia, którzy u                 

nauczyciela Katarzyny Oliwiak przez dziennik elektroniczny zgłosili chęć uczestnictwa w konkursie.           

Konkurs przeprowadzany jest przez komisję w składzie Katarzyna Oliwiak, Monika Rutyna, Hubert            

Kudełko. Data przeprowadzenia konkursu to 11 XII 2020. Godzina rozpoczęcia testu 15 00 do 15 45.                

Czas trwania testu to 45 minut. Osoby, które zgłoszą się do konkursu zostaną przypisane do zadań – test                  

odbędzie się w aplikacji QUIZIZZ. Wynik testu poznamy tego samego dnia. 

Nagrody 

Główną nagrodą w konkursie jest 6 z języka angielskiego do dziennika( dla zdobywcy I miejsca )                

Uczniowie zostaną też nagrodzeni punktami według punktowego systemu oceniania.  

 
 

 

 

UWAGA!!! 
O wszelkich ewentualnych zmianach terminów organizatorzy powiadomią uczniów przez         
dziennik elektroniczny  
 

 


