
Regulamin Powiatowego Konkursu Wiedzy  

o Krajach Anglojęzycznych 

1.  W etapie powiatowym każdą szkołę może reprezentować 

maksymalnie trzech uczniów. 

2. Uczniowie będą sprawdzani z wiedzy o krajach 

anglojęzycznych w zakresie materiału przygotowanym 

przez organizatora (zakres materiału dołączony                       

w załączniku). 

3. Nauczyciele opiekujący się uczniami podczas konkursu 

będą odpowiedzialni za jego prawidłowy przebieg pod 

względem technicznym (dbanie, aby uczeń o określonej 

godzinie mógł rozpocząć test, rozwiązać go i odesłać),          

a także za uczciwe rozwiązanie testu, zgodnie z zasadami 

fair play. 

4. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub trudności 

technicznych, sporną kwestię rozstrzygnie organizator 

konkursu. 

5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie 

szkoły w wyznaczonym terminie oraz przesłanie imion          

i nazwisk uczniów oraz ich adresów mailowych (należy 

upewnić się, iż adresy podane są prawidłowo) na wyżej 

podany adres mailowy. 

6. Konkurs składać się będzie z jednego etapu. Będzie to: 

 

Część pisemna, w której biorą udział wszyscy zgłoszeni 

uczniowie. Będą oni rozwiązywali zdalnie test, w którym 

znajdą się zadania zamknięte różnego typu (np. wybór 

poprawnej odpowiedzi, łączenie nazwisk z obrazkami, 



dopasowywanie flag do krajów itp.) oraz zadania 

otwarte (np. uzupełnianie luk, wpisywanie liczb, słów, 

fraz, umiejscawianie miejsc na mapie, podpisywanie 

obrazków). Test będzie napisany w języku polskim                   

i zostanie stworzony dzięki platformie Testportal.  

7. Link do testu zostanie wysłany o godzinie 10.45. Uczestnik 

konkursu będzie mógł go rozwiązywać przez 45 minut      

od momentu otworzenia testu. Test należy rozpocząć        

o godzinie 11.00. O godzinie 11.45 będzie on już 

niedostępny. 

8. Punkty zdobyte podczas rozwiązywania testu zostaną 

zliczone automatycznie, a wynik będzie widoczny dla 

ucznia. Należy wziąć jednak pod uwagę, iż wynik ten może 

ulec zmianie. Komputer w odpowiedziach otwartych 

uznaje za błąd każdy inny zapis niż ten proponowany           

w kluczu odpowiedzi (np. zapis małą literą zamiast dużą). 

Dlatego niezbędne jest sprawdzenie kart konkursowych 

przez organizatora konkursu. 

9. Za każdą poprawną odpowiedź uczeń otrzyma 1 punkt. 

Nie otrzymuje się 0,5 punktu. Nie odejmuje się punktów 

za niepoprawne odpowiedzi. 

10. Ostateczne wyniki konkursu zostaną podane tydzień 

później – 07.12.2020 i zostaną przesłane wraz z arkuszem 

odpowiedzi na adres mailowy szkoły.  

11. Konkurs wygra ta osoba, która zdobędzie największą 

liczbę punktów. 

12. Nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca oraz dwa 

wyróżnienia. 
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