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Regulamin Wewnątrzszkolnego Konkursu Wiedzy o Londynie "Discover London" 

 

I. WSTĘP 

Szkolny Konkurs Wiedzy o Londynie (dalej zwany Konkursem) adresowany jest do uczniów 

klas VII-VIII Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Książenicach. 

Organizatorem i siedzibą Konkursu jest: 

Zespół Szkolno-Przedszkolny  

al. Eustachego Marylskiego 3 

05-825 Książenice 

tel.: 22 463 46 24, 22 755 66 32 

Adres e-mail: spk@grodzisk.pl 

W celu przeprowadzenia Konkursu powołuje się komisje etapowe. 

II. CELE KONKURSU 

- pobudzenie do poznawania kultury, historii oraz topografii stolicy Wielkiej Brytanii,  

- inspirowanie do aktywności twórczej,  

- promowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za proces samodzielnego uczenia 

się i rozwijania umiejętności językowych,  

- motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego, 

 - zachęcanie uczniów do zdrowej rywalizacji,  

III WYMAGANIA 

1. Od uczestników konkursu wymagana będzie:  

a) Znajomość języka angielskiego na poziomie A2,  

b) Znajomość następujących tematów:   

• historia Londynu, 
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•  jego najbardziej znani mieszkańcy oraz osoby, które miały wpływ na jego dzieje 

• zabytki i najważniejsze obiekty (np. znane sklepy, budowle, parki, itp.) 

• atrakcje turystyczne 

• sport i wypoczynek 

• transport 

• kultura 

• rodzina królewska 

IV ORGANIZACJA I PRZEBIEG KONKURSU 

Konkurs składa się z 2 etapów: 

a) I etap Konkursu – test wiedzy o Londynie odbędzie się 22 lutego 2022 

b) II etap Konkursu – prezentacja ustna odbędzie się 15 marca 2022 

Zgłoszenia Uczestników do pierwszego etapu konkursu dokonuje się u nauczycieli języka 

angielskiego w formie pisemnej (karta zgłoszeniowa) do dnia 18 lutego 2022 

Godzina rozpoczęcia Konkursu zostanie podana przez organizatorów w późniejszym 

terminie. 

Konkurs przeprowadzany jest w języku angielskim w formie pisemnej w pierwszym etapie 

konkursu i w formie odpowiedzi ustnej w drugim etapie konkursu. 

Do II etapu Konkursu kwalifikują się uczniowie, którzy w I etapie uzyskali sześć najlepszych 

wyników. 

IVa ORGANIZACJA I ETAPU 

Etap szkolny organizuje i przeprowadza Szkolna Komisja Konkursu, składająca się z 3 

nauczycieli język angielskiego, którzy sprawdzą i ocenią test.  

Test będzie składał się z 41 pytań testowych w języku angielskim dotyczących znajomości 

Londynu. 

Czas trwania I etapu Konkursu: 45 minut. 

Praca nie może być pisana ołówkiem ani długopisem ścieralnym, nie wolno używać 

korektora. 
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Każdemu uczniowi przysługuje prawo odwołania się od wyników I etapu w ciągu 3 dni od 

dnia ogłoszenia wyników przez Szkolną Komisję Konkursu. 

Rodzice lub opiekunowie prawni zwracają się w formie pisemnej do Szkolnej Komisji 

Konkursu z prośbą o możliwość zapoznania się z pracą swojego dziecka. 

Wgląd do pracy powinien odbywać się w obecności członka Szkolnej Komisji Konkursu. 

W ciągu następnych 2 dni rodzice lub opiekunowie prawni mogą wystosować pismo do 

Szkolnej Komisji Konkursu uwzględniające wątpliwości dotyczące punktów przyznanych 

uczniowi. 

Szkolna Komisja Konkursu w ciągu kolejnych 3 dni odpowiada w formie pisemnej. 

IV b ORGANIZACJA II ETAPU 

Udział w etapie 2 polega na przygotowaniu przez każdego zakwalifikowanego Uczestnika 

pracy konkursowej w postaci prezentacji multimedialnej w języku angielskim pokazującej 

Londyn z ciekawej strony. Należy wykazać się znajomością miasta, umiejętnością analizy i 

selektywnego wyboru treści, pomysłowością w pokazaniu miasta i sposobów spędzania w 

nim czasu. Oceniana będzie poprawność językowa, estetyka pracy, oryginalność ujęcia 

tematu oraz spójna kompozycja treści i obrazu.  

Prezentacja multimedialna powinna zawierać od 6 do 10 slajdów, nie może zawierać długich 

tekstów, dopuszcza się stosowanie podpisów nazw miejsc i liczb. Prezentacja musi zostać 

przesłana do jednego z nauczycieli prowadzących na dzień przed drugim etapem konkursu za 

pomocą platformy MS Teams funkcja czatu. 

Drugi etap konkursu w formie ustnej odpowiedzi odbędzie się 15 marca 2022 w obecności 

komisji konkursowej. W trakcie prezentacji Uczestnik konkursu w czasie nie dłuższym niż 10 

minut opowiada o Londynie wspierając się przygotowaną przez siebie prezentacją. Uczestnik 

nie może korzystać z notatek. Komisja konkursowa może przeprowadzić krótką rozmowę z 

Uczestnikiem bądź zadawać pytania dotyczące prezentacji. 

Ustne prezentacje oceniać będzie Jury obradujące pod przewodnictwem Pani Kariny Frejlich 

oraz Katarzyny Szostek-Pająk i Kamili Witkowskiej - nauczycieli języka angielskiego. 
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V. SPRAWDZENIE PRAC, WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW I OGŁOSZENIE 

WYNIKÓW 

Prace naruszające ogólnie przyjęte normy społeczne i obyczajowe czy zgłoszone niezgodnie z 

Regulaminem nie będą oceniane.  

Organizator przewiduje trzy miejsca dla zwycięzców. Jury zastrzega sobie prawo do 

przyznania miejsc równoległych oraz wyróżnień. 

W przypadku wątpliwości co do oceny prezentacji pracy konkursowej lub rozstrzygnięcia 

Konkursu, decydujący głos posiada przewodniczący Jury. 

Ocena komisji jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.  

VI NAGRODY 

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. 

VII POSZANOWANIE PRAW AUTORSKICH I INNYCH 

Prace zgłaszane na Konkurs oraz wystąpienia Uczestników nie mogą naruszać prawa, w tym 

w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm 

obyczajowych – zwłaszcza dotyczy to treści powszechnie uważanych za wulgarne i 

obraźliwe, obrażających uczucia innych osób, przedstawiających przemoc albo materiały o 

tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały 

chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.  

Organizator zastrzega sobie wyłączenie z Konkursu Uczestnika, którego praca zawiera treści, 

o których mowa powyżej.  

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE I KONTAKT Z KOORDYNATORAMI 

KONKURSU 

1. Udział w konkursie jest bezpłatny, dobrowolny a uczestnictwo oznacza akceptację 

postanowień niniejszego Regulaminu.  

2. Każdy uczestnik konkursu automatycznie wyraża zgodę na przetwarzanie przez 

Organizatora nadesłanych na konkurs danych osobowych w celach związanych z organizacją 

i przebiegiem konkursu. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych 
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Osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). Uczestnikom konkursu przysługuje prawo dostępu 

do treści swoich danych jak również do ich późniejszego poprawienia.  

3. Koordynatorem Konkursu ze strony ORGANIZATORA jest p. Karina Frejlich. 

 

 


