
 

 

 

Regulamin 
Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy 

o Wielkiej Brytanii 
 

 

 

I. CELE KONKURSU  
 
 rozpowszechnienie kultury i tradycji brytyjskiej;  
 motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego;  
 doskonalenie znajomości języka angielskiego; 
 nawiązanie współpracy ze szkołami podstawowymi z Koszalina i okolic.  
 

II. ORGANIZATOR  
 
Organizatorem Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Wielkiej Brytanii jest V Liceum 
Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Koszalinie.  

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA  
 
Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń klas 6-8 szkoły podstawowej z miasta Koszalina              
i okolic. Uczniowie zainteresowani udziałem w konkursie powinni zgłosić się do swojego 
nauczyciela języka angielskiego. Zgłoszenie uczestnictwa nauczyciele przesyłają na adres: 
maria.glasner@vlokoszalin.pl do dnia 29 marca 2022r. Każda szkoła może zgłosić na konkurs 
maksymalnie 5 uczestników. 

 

IV. ZAKRES MATERIAŁU  

Test eliminacyjny oraz pytania do etapu finałowego przygotowane będą przez nauczycieli języka 
angielskiego V Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema w Koszalinie. Pytania obejmować 
będą informacje o Wielkiej Brytanii, np. flagi, hymny, symbole, patroni, geografia, historia, ustrój 
polityczny, słynne budowle i miejsca, słynne osoby, święta i tradycje, pop kultura oraz inne 
zagadnienia dotyczące życia codziennego w tym kraju. 
 

V. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU  
 

mailto:maria.glasner@vlokoszalin.pl


Konkurs składać się będzie z dwóch etapów: eliminacji oraz finału. Pytania w obu etapach będą 
sformułowane w języku angielskim.  
Etap 1.  
Eliminacje przeprowadzone będą w V Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Lema                      
w Koszalinie dnia 1 kwietnia 2022r. o godz. 11:00. Czas trwania eliminacji to 45 minut. Nazwiska 
10 najlepszych uczniów podane zostaną na stronie internetowej szkoły www.vlokoszalin.pl do 
dnia 3 kwietnia 2022r.  
Etap 2.  
Finał konkursu odbędzie się dnia 8 kwietnia 2022r. o godz. 11:00 w V Liceum 
Ogólnokształcącym im. Stanisława Lema w Koszalinie. Etap finałowy będzie miał formę zbliżoną 
do teleturnieju ‘1 z 10’. W finale bierze udział dziesięciu najlepszych uczniów wyłonionych 
poprzez eliminacje szkole.  

 

VI. NAGRODY  
 
Nagrodami dla pięciu najlepszych osób w finale są: tytuł laureata uprawniający do 1 
dodatkowego punktu wliczanego przy rekrutacji do wszystkich szkół ponadpodstawowych w 
województwie zachodniopomorskim, nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Każdy uczestnik etapu 
finałowego otrzyma dyplom uczestnictwa w konkursie.  
 

 

VII. JURY  
 
Nad prawidłowością przebiegu etapu finałowego czuwać będzie jury w składzie trzech 
nauczycieli języka angielskiego z V Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema w Koszalinie.  

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
 
Informacje na temat konkursu będą zamieszczone na stronie internetowej szkoły: 
www.vlokoszalin.pl Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o czym 
uczestnicy zostaną powiadomieni. 
 
Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu przez ucznia i jego 
rodziców lub opiekunów prawnych oraz przez szkołę. Uczeń przystępując do konkursu 
zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu. W dniu konkursu należy dostarczyć 
Oświadczenie RODO. 
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