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Dziekanów Leśny, 28.03.2022 

REGULAMIN KONKURSU GMINNEGO 

DOTYCZĄCEGO WIEDZY 

O KRAJACH ANGIELSKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO 

 
1. Konkurs Gminny dotyczący wiedzy o krajach angielskiego obszaru językowego objęty jest 

honorowym patronatem Pani Burmistrz miasta Łomianki.  

2. Konkurs Gminny dotyczący wiedzy o krajach angielskiego obszaru językowego przeznaczony 

jest dla uczniów szkół podstawowych klas VI – VIII w gminie Łomianki. 

3. Konkurs składa się z jednego etapu. 

4. Konkurs ma charakter stacjonarny i trwa 60 minut. Odbędzie się dnia 12 maja 2022 roku, 

o godzinie 11.00.   

5. Uczniowie przystępujący do Konkursu zobowiązani są do zapoznania się z materiałami 

podanymi do ich wiadomości w formie linków internetowych, przekazanych im uprzednio 

przez nauczycieli języka angielskiego w szkołach, które przystąpiły do konkursu. 

6. Uczniowie, którzy zgłosili się do Konkursu otrzymują kody indywidualne od nauczycieli 

języka angielskiego w swoich szkołach. 

7. Kwestionariusze zostaną wysłane nauczycielom języka angielskiego w szkołach, których 

uczniowie przystąpili do konkursu. 

8. Nauczyciele języka angielskiego w szkołach, których uczniowie przystąpili do konkursu  

dystrybuują zakodowane formularze uczniom. 

9. Pytania konkursowe występują w formie pytań otwartych lub pytań wielokrotnego wyboru. 

10. Po udzieleniu odpowiedzi na pytania konkursowe uczniowie przesyłają swój formularz do 

organizatora konkursu, który je sprawdza. 

11. Organizator konkursu informuje o wynikach konkursu nauczycieli języka angielskiego szkół, 

które wzięły udział w konkursie. 

12. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. Marii 

Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym oraz na stronie internetowej gminy Łomianki. 

13. Pani Burmistrz Gminy Łomianki, pod której honorowym patronatem odbywa się konkurs, 

przydziela nagrody laureatom Konkursu. 

14. Nagrody  zostają dostarczone do szkół przez organizatora konkursu. 

15. Wykaz linków internetowych i innych źródeł w załączeniu. 
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ZAŁĄCZNIK nr 1 
WYKAZ ŻRÓDEŁ DO KONKURSU 

WIEDZY O KRAJACH ANGIELSKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO 
https://en.wikipedia.org/wiki/United_Kingdom  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Podzia%C5%82_administracyjny_Wielkiej_Brytanii    

https://www.royal.uk/union-jack 

https://www.england.pl/informacje/informacje-ogolne-o-anglii 

https://angloville.pl/artykuly/saint-davids-day-jak-swietuje-walia/ 

http://edumotiv.pl/blog/andrzejki-w-szkocji-historia-i-zwyczaje/ 

Święty Patryk – Wikipedia, wolna encyklopedia 

https://en.wikipedia.org/wiki/London 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ben_Nevis 

https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adcy_brytyjscy 

Golf – Wikipedia, wolna encyklopedia 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Walia 

Metro w Londynie – Wikipedia, wolna encyklopedia 

Literatura angielska – Wikipedia, wolna encyklopedia 

Uniwersytet Oksfordzki – Wikipedia, wolna encyklopedia 

Famous British Football Players (thefamouspeople.com) 

United Kingdom - Wikipedia 

Metro w Londynie – Wikipedia, wolna encyklopedia 

London Underground - Wikipedia 

Nowy Jork – Wikipedia, wolna encyklopedia 

prestigious american universities - Wyszukaj (bing.com) 

Pielgrzymi – Wikipedia, wolna encyklopedia 

Silicon Valley - Wikipedia 

Listed building - Wikipedia 

british broadcaster - Wyszukaj (bing.com) 

perłą w koronie brytyjczycy nazywali - Wyszukaj (bing.com) 

Guest Post: Top 10 British Children’s Authors and Books (anglotopia.net) 

Loch Ness – Wikipedia, wolna encyklopedia 

Lista prezydentów USA. Ciekawostki, historia, wizyty w Polsce - Wiadomości (onet.pl) 

Films:  Harry Potter and the Prisoner of Azkaban   

https://en.wikipedia.org/wiki/United_Kingdom
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podział_administracyjny_Wielkiej_Brytanii
https://www.royal.uk/union-jack
https://www.england.pl/informacje/informacje-ogolne-o-anglii
https://www.england.pl/informacje/informacje-ogolne-o-anglii
https://angloville.pl/artykuly/saint-davids-day-jak-swietuje-walia/
http://edumotiv.pl/blog/andrzejki-w-szkocji-historia-i-zwyczaje/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Święty_Patryk
https://en.wikipedia.org/wiki/London
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ben_Nevis
https://pl.wikipedia.org/wiki/Władcy_brytyjscy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Golf
https://pl.wikipedia.org/wiki/Walia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Metro_w_Londynie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Literatura_angielska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Oksfordzki
https://www.thefamouspeople.com/briton-football-players.php
https://en.wikipedia.org/wiki/United_Kingdom
https://pl.wikipedia.org/wiki/Metro_w_Londynie
https://en.wikipedia.org/wiki/London_Underground
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nowy_Jork
https://www.bing.com/search?q=prestigious+american+universities&qs=n&form=QBRE&msbsrank=2_3__0&sp=-1&pq=prestigious+american+universities&sc=3-33&sk=&cvid=426CA904309E4C2D89C008A0AB48F2AF
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pielgrzymi
https://en.wikipedia.org/wiki/Silicon_Valley
https://en.wikipedia.org/wiki/Listed_building
https://www.bing.com/search?q=british+broadcaster&qs=n&form=QBRE&msbsrank=5_6__0&sp=-1&pq=british+broadcaster&sc=6-19&sk=&cvid=FDD1DAE956214392A1D65F5F909F7EC1
https://www.bing.com/search?q=per%c5%82%c4%85+w+koronie+brytyjczycy+nazywali&FORM=QSRE3
https://anglotopia.net/site-news/featured/guest-post-top-10-british-childrens-authors-and-books/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Loch_Ness
https://wiadomosci.onet.pl/swiat/lista-prezydentow-usa-ciekawostki-historia-wizyty-w-polsce/5y0rgzw

