REGULAMIN
CAŁOROCZNEGO KONKURSU WIEDZY
O STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ
DLA UCZNIÓW KLAS V-VII

1. Organizatorzy konkursu:
Nauczyciele języka angielskiego.
2. Cele konkursu:
 budzenie i rozwijanie zainteresowań uczniów kulturą, historią i geografią krajów
anglojęzycznych;
 stymulowanie aktywności poznawczej i pracy samodzielnej ucznia;
 doskonalenie umiejętności wyszukiwanie informacji przy wykorzystaniu różnych
źródeł;
 doskonalenie umiejętności językowych.
3. Uczestnikami konkursu są:
 zainteresowani uczniowie klas V-VII.
4. Tematyka konkursu:
 kultura, historia i geografia Stanów Zjednoczonych Ameryki.
5. Przebieg konkursu:
 Konkurs trwa od listopada 2017 r. do czerwca 2018r. Podsumowanie konkursu nastąpi
w ostatnim tygodniu czerwca 2018 r.
 Konkurs składa się z części pisemnej.
 Do połowy każdego miesiąca uczniowie otrzymują zestaw pytań konkursowych
o różnym stopniu trudności. Pytania będą zamieszczane na gazetce ściennej (parter)
oraz na stronie internetowej szkoły.
 Zwięzłe odpowiedzi na pytania mogą być udzielone w języku polskim albo w języku
angielskim. Przy przyznawaniu punktów liczy się treść odpowiedzi zgodna
z pytaniem.
 Uczniowie we własnym zakresie szukają odpowiedzi na zadane pytania, korzystając
z różnych źródeł informacji.
 Odpowiedzi na pytania uczestnicy zapisują na kartce formatu A5. Na karcie
odpowiedzi musi znaleźć się imię i nazwisko ucznia, klasa oraz numer zestawu pytań.
W przypadku, gdy uczestnik poda niepełne dane, punkty za udzielone odpowiedzi nie
są doliczane w rankingu.
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 Karty z odpowiedziami uczestnicy przekazują nauczycielowi języka angielskiego
w ciągu dwóch tygodni w terminie nieprzekraczającym daty podanej przy zestawie.
Po określonym dniu odpowiedzi nie będą przyjmowane.
 Uczniowie mogą przystąpić do konkursu w dowolnym momencie. Przekazanie karty
z odpowiedziami stanowi akceptację Regulaminu.
 Nauczyciele języka angielskiego sprawdzają odpowiedzi oraz tworzą ranking
uczestników. Ranking będzie umieszczany na tablicy ogłoszeń po każdym zestawie.
 Zwycięzcą zostaje uczeń, który uzyska ze wszystkich zestawów najwyższą liczbę
punktów. Nie przewiduje się miejsc ex aequo, dlatego w razie konieczności zostanie
przeprowadzona dogrywka w formie ustnej (zakres – zagadnienia z części pisemnej
konkursu), o której uczniowie zostaną poinformowani na co najmniej tydzień przed
wyznaczonym terminem. Dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda. Pozostali
uczestnicy od miejsca 2. do 10. w rankingu otrzymają dyplomy za udział w konkursie.
 Dla klasy, której uczniowie zdobędą łącznie najwięcej punktów, przewidziana jest
nagroda.
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