ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 1
Oddziały Gimnazjalne w II Liceum Ogólnokształcącym
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Olsztynie
ul. K.R. Małłków 3
10-113 Olsztyn
tel. 527-24-55; fax 527-45-91

Mamy zaszczyt poinformować, iż ZSO Nr 1 w Olsztynie organizuje

XII EDYCJĘ

MIĘDZYGIMNAZJALNEGO KONKURSU
WIEDZY O WIELKIEJ BRYTANII I STANACH ZJEDNOCZONYCH

I. CELE KONKURSU:
- rozbudzenie zainteresowań językiem angielskim oraz kulturą anglojęzyczną wśród
młodzieży w Olsztynie,
- dodatkowe motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego,
- stworzenie warunków do spotkania nauczycieli i młodzieży uczącej się języka angielskiego,
- integracja uczniów z różnych szkół,
- kształcenie umiejętności wyszukiwania i przetwarzania informacji.

II. REGULAMIN KONKURSU:
1. Konkurs obejmuje ogólną wiedzę dotyczącą: ANGLII, WALII, SZKOCJI i STANÓW
ZJEDNOCZONYCH.
2. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie oddziałów gimnazjalnych oraz klas
dwujęzycznych szkół podstawowych w Olsztynie.
3. Konkurs odbywa się w dwóch etapach:
- I etap (szkolny), który wyłoni reprezentantów poszczególnych szkół,
- II etap (międzyszkolny), który wyłoni zwycięzcę konkursu.
4. Etap szkolny odbędzie się 7 marca 2019r. o godzinie dogodnej dla każdej ze szkół. Każda
szkoła, która do 1 marca 2019r. prześle mailem na adres: j.zubel@zso1.olsztyn.pl
zgłoszenie uczestnictwa w konkursie, otrzyma kopię testu do powielenia. Testy sprawdzają
nauczyciele danej szkoły według odpowiedzi zamieszczonych w kluczu, który 8 marca
2019r. zostanie wysłany drogą elektroniczną na adres podany w zgłoszeniu. (Uwaga:
w zgłoszeniu prosimy podać nazwisko i adres mailowy nauczyciela – opiekuna uczestników
konkursu).
Po przeprowadzeniu i sprawdzeniu testów w terminie do 15 marca 2019r. szkoły zgłoszą do
drugiego etapu po dwóch reprezentantów z największą ilością punktów (prosimy o przysłanie
maila z nazwiskami tych uczniów). W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów
przez kilkoro uczniów możliwe jest zgłoszenie więcej niż dwojga uczestników (po
uzgodnieniu z organizatorami konkursu).
5. Do 18 marca 2019r. nauczyciele przesyłają pocztą sprawdzone prace wraz z pisemną
zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (załącznik 1) na adres:
II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Gimnazjalnymi,
ul. K.R. Małłków 3, 10-113 Olsztyn
z dopiskiem Międzygimnazjalny Konkurs Wiedzy o Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych
Prosimy o przesłanie tylko prac uczniów, którzy przechodzą do drugiego etapu. Przesłanie
testów z pierwszego etapu wraz z pisemną zgodą na przetwarzanie danych osobowych na
potrzeby konkursu jest warunkiem wzięcia udziału w etapie międzyszkolnym.
Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu zostanie zamieszczona
dnia 22 marca 2019r. na stronie:

http://www.zso1.olsztyn.pl/www/index.php/gimnazjum-nr-2/aktualnosci
6. Drugi etap konkursu odbędzie się 2 kwietnia 2019r. o godz. 9.15 w ZSO Nr 1 w Olsztynie.
Przewidywany czas zakończenia konkursu: godz. 13.00.
7. Pierwszy etap konkursu ma formę testu, który należy rozwiązać w ciągu 1 godziny
lekcyjnej. Drugi etap będzie etapem ustnym z udziałem publiczności, formą będzie
przypominał teleturniej.
8. W przypadku, gdy dwoje (lub więcej) uczestników drugiego etapu uzyska tę samą liczbę
punktów, zwycięzcą konkursu zostaje uczeń, który w obu etapach uzyskał większą liczbę
punktów. W przypadku nierozstrzygnięcia konkursu po pierwszym i drugim etapie, zostanie
zorganizowana dogrywka.
9. Ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród i dyplomów nastąpi bezpośrednio po
rozstrzygnięciu drugiego etapu konkursu.
10. Wszelkie pytania odnośnie organizacji konkursu prosimy kierować do mgr Joanny Zubel
pod adresem: j.zubel@zso1.olsztyn.pl

III. PROPONOWANA LITERATURA:


Susan Sheerin, Jonathan Seath, Gillian White: Spotlight on Britain



Randee Falk: Spotlight on the USA



Jane Myles: Holidays and Special Days in the USA



Jonathan Crowther: Oxford Guide to British and American Culture for learners of
English

IV. NAGRODY:
Nagrody zostały ufundowane przez:
 Szkołę Języków Obcych English Perfect – zwycięzca otrzyma roczny kurs
języka angielskiego (w roku szkolnym 2019/2020)
 Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie
 Ambasadę Stanów Zjednoczonych w Warszawie

 wydawnictwa językowe

Serdecznie zapraszamy uczniów do udziału w konkursie!

Organizatorki konkursu:
mgr Monika Gębska
mgr Magdalena Davidson
mgr Joanna Zubel

załącznik 1
Olsztyn, ….................................
(data)

Oświadczenie
W związku z uzyskaniem przez ucznia …......................................................
na etapie szkolnym XII Międzygimnazjalnego Konkursu Wiedzy o Wielkiej Brytanii i
Stanach Zjednoczonych liczby punktów zapewniającej udział w etapie międzyszkolnym
oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczenie danych osobowych ww. ucznia na stronie
internetowej ZSO Nr 1 w Olsztynie i ich przetwarzanie na potrzeby organizacji konkursu.
Wyrażam również zgodę na umieszczenie wizerunku ww. ucznia na stronie
internetowej ZSO Nr 1 w Olsztynie w związku z ogłoszeniem wyników konkursu.

….........................................................
(czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego)

