
REGULAMIN

XVIII Szkolnego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych

i  Niemieckojęzycznych

w roku szkolnym 2020/2021

Przebieg konkursu reguluje przedstawiony poniżej regulamin konkursu:

I. Informacje ogólne

1. Nadrzędnym celem konkursu jest rozbudzenie wśród uczniów Regionalnego Centrum

Edukacji Zawodowej zainteresowania historią, kulturą i sztuką krajów anglojęzycznych

i   niemieckojęzycznych oraz  językiem angielskim i  niemieckim,  a  także  podnoszenie

poziomu znajomości tych  języków.

2.  Organizatorem  konkursu  jest  Regionalne  Centrum Edukacji  Zawodowej  w  Nisku,

a  w  szczególności  nauczyciele  Zespołu  Przedmiotowego  Języków  Obcych.

Koordynatorami  konkursu są nauczycielki  języka angielskiego:  mgr Malwina Drzewi,

mgr Grażyna Suchecka, mgr Magdalena Urbanik oraz nauczycielki języka niemieckiego:

mgr Joanna Mroczek, mgr Ewelina Miklas.

3. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas I - IV Technikum im. Stanisława

Beresia.

4. Nad przygotowaniem uczniów do konkursu czuwają nauczyciele języka angielskiego

i  niemieckiego .

5.  Konkurs  składa  się  z  jednego etapu,  przeprowadzanego w formie  testu pisemnego

online.

6. Tematyka tegorocznej edycji konkursu jest następująca:

• sekcja  anglojęzyczna:  Londyn  (położenie,  historia,  administracja,  najważniejsze

zabytki  oraz  miejsca  o  znaczeniu  kulturowym  i  turystycznym,  transport,  życie

kulturalne); 

• sekcja  niemieckojęzyczna:  Austria  (położenie,  historia,  administracja,  główne

miasta oraz miejsca o znaczeniu kulturowym i turystycznym, życie kulturalne, znani

Austriacy). 



II.  Organizacja oraz przebieg konkursu

1.  Do  dnia  13  kwietnia  2021  r.  uczniowie  zainteresowani  udziałem  w  konkursie

zgłaszają  chęć  uczestnictwa  bezpośrednio  do  koordynatorek  konkursu  lub  do  swoich

nauczycieli języka angielskiego lub niemieckiego.  Każdy zgłoszony uczestnik zostanie

przypisany  odpowiednio  do  zespołu  o  nazwie  „XVIII  Konkurs  Wiedzy  o  Krajach

Anglojęzycznych”  lub  „XVIII  Konkurs  Wiedzy  o  Krajach  Niemieckojęzycznych”,

utworzonych na platformie MS Teams.

2.  Konkurs  odbędzie  się  w  formie  zdalnej  na  platformie  MS  Teams  w  ramach

wymienionych powyżej zespołów w dniu 21 kwietnia 2021 r. o godzinie 16:00 (sekcja

anglojęzyczna) i  17:00  (sekcja  niemieckojęzyczna).  Zadanie  konkursowe  polegać

będzie  na  samodzielnym  rozwiązaniu  przez  uczniów  zestawu  pytań  zamkniętych

i otwartych w czasie 30 minut. 

3. Nad sprawnym przebiegiem konkursu czuwać będą koordynatorzy. 

 III.        Rozstrzygnięcie konkursu i postanowienia końcowe

1.  Rozstrzygnięcie  konkursu  nastąpi  w  ciągu 1  tygodnia  od  daty  konkursu.  Wyniki

uzyskane przez uczestników zostaną podane do wiadomości zainteresowanych oraz ich

nauczycieli. Lista zwycięzców konkursu  zostanie opublikowana na stronie internetowej

szkoły oraz fanpage’u RCEZ na portalu społecznościowym Facebook.

2. Zwycięzcami konkursu w obu sekcjach zostaną trzej kolejni uczestnicy z najwyższą

ilością punktów. W przypadku, gdy dwóch (lub więcej)  uczestników uzyska taki sam

wynik, o uzyskanym miejscu decydować będzie czas przesłania odpowiedzi. 

3.  Dyplomy  oraz  nagrody  dla  laureatów  konkursu  zabezpiecza  Dyrektor  szkoły  oraz

koordynatorzy konkursu.

4.  Niniejszy  regulamin  jest  jedynym  dokumentem  regulującym  organizację

i  przeprowadzenie  XVIII  Szkolnego  Konkursu  Wiedzy  o  Krajach  Anglojęzycznych

i  Niemieckojęzycznych. W kwestiach,  które nie zostały ujęte w regulaminie,  decyzję

podejmuje Dyrektor Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej. 


