
ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Marii Skłodowskiej –Curie  

w Mińsku Mazowieckim 
zaprasza 

uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu Mińsk Mazowiecki do udziału w  
  

 
VI  POWIATOWYM KONKURSIE WIEDZY O  KRAJACH 

ANGIELSKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO 
 

Wielka Brytania i Stany Zjednoczone Ameryki 

 
Konkurs jest BEZPŁATNY i JEDNOETAPOWY 

 
         ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Marii Skłodowskiej –Curie po raz szósty zaprasza młodzież szkół 

ponadgimnazjalnych do udziału w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Krajach Angielskiego 
Obszaru Językowego.  Głównym jego celem jest rozwijanie kompetencji interkulturowej 
młodego pokolenia i otwartości na kultury  innych narodów w celu ich zrozumienia oraz 

wspomaganie  rozwoju dzieci i młodzieży poprzez uświadamianie im znaczenia wiedzy 
realioznawczej. 

    W załączeniu przesyłamy Regulamin Konkursu, Kartę Zgłoszenia oraz Kalendarz Konkursu. 
 
Zachęcamy do udziału w naszym KONKURSIE.  Różni się on od innych konkursów, ponieważ: 

1.  Uczniowie otrzymują zakres materiału, z jakiego będą układane pytania -  naszym 
głównym celem jest wyposażenie młodych ludzi w wiedzę na temat kultury krajów 

anglojęzycznych, która pomoże im w praktycznych działaniach za granicą, obcowaniu z 
kulturą ww. państw na co dzień i umiejętności  korzystania z tej wiedzy w wielu 
sytuacjach życiowych: zawodowych i prywatnych. 

2. KONKURS organizowany jest w języku polskim tak, aby mogli wziąć w nim udział nie 
tylko uczniowie, którzy znają język angielski, ale także ci, którzy posiadają dużą wiedzę 

o  krajach anglojęzycznych, a nie uczą się tego języka  lub nie znają go dostatecznie 
biegle. 

 

                                           CELE KONKURSU: 
 

          1.   Pogłębianie wiedzy o innych krajach i kulturach.  
 2.   Kształtowanie pozytywnego obrazu świata, a w szczególności krajów 
anglojęzycznych 

   3.   Poszerzanie wiedzy geograficznej, historycznej i kulturowej dotyczącej krajów 
angielskiego obszaru językowego 

   4.   Uwrażliwienie na różnorodność kulturową. 
          5.   Rozwijanie kompetencji interkulturowej. 

 6. Uświadomienie znaczenia wiedzy realioznawczej w rozumieniu kultury   innych 

narodów oraz pogłębianiu umiejętności językowych.  
   7.  Mobilizowanie uczniów do samodzielnej, systematycznej pracy. 

   8. Umożliwienie zaprezentowania wiedzy realioznawczej o krajach  anglojęzycznych 
uczniom, którzy nie uczą się języka angielskiego lub nie znają go dostatecznie biegle. 

 

 
 

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z                                                                
HARMONOGRAMEM KONKURSU  

i REGULAMINEM KONKURSU. 
 

 
 



HARMONOGRAM                                                                                                                           

VI Powiatowego KONKURSU Wiedzy o Krajach Angielskiego Obszaru Językowego 
organizowanego przez  

Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim 
 
 

UWAGA: 
Ze strony internetowej szkoły należy pobrać następujące dokumenty: 

1. Karta Zgłoszenia 
2. Harmonogram 

3. Materiały Konkursowe 
 

1. W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie  klas szkół ponadgimnazjalnych z powiatu 

Mińsk Mazowiecki zgłoszeni przez nauczycieli  – 3- 6 uczniów z każdej szkoły;  
2. Zgłoszenia są przyjmowane  do dnia  5.06.2018r. do godz. 12.00 w formie Kart 

Zgłoszenia, które znajdują się na stronie internetowej www.zsmsc.edu.pl – 
zakładka: KONKURS GB USA. Karty Zgłoszenia należy przesłać na adres 

mailowy : marina7@tlen.pl 
3.  Konkurs będzie przeprowadzony w formie testu pisemnego w Zespole Szkół im. Marii 

Skłodowskiej – Curie  i będzie trwał 50 minut; 

4. MATERIAŁY KONKURSOWE zamieszczone będą na stronie internetowej ZS im. M. 
Skłodowskiej – Curie  www.zsmsc.edu.pl . 

5. Dla uczniów, którzy otrzymają te samą ilość punktów kwalifikującą ich do grupy 
laureatów, zostanie przeprowadzony dodatkowy test  dnia 13.06.2018r. , o czym 
nauczyciele – opiekunowie oraz uczniowie zostaną powiadomieni telefonicznie. 

DATA GODZINA DZIAŁANIE 

 
11.05.2018 

czwartek 
 

 
od godz. 

10.00 

Uczniowie i szkoły pobierają MATERIAŁY KONKURSOWE 
ze strony WWW.zsmsc.edu.pl  

  zakładka KONKURS GB USA. 
 

do dnia 
5.06.2018 

wtorek 
 

do godz. 
12.00 

Nauczyciele zgłaszają 3 - 6 uczniów z danej szkoły do 
KONKURSU poprzez przesłanie wypełnionej              

Karty Zgłoszenia pobranej ze strony: WWW.zsmsc.edu.pl  
zakładka KONKURS GB USA na adres: marina7@tlen.pl i 

w ciągu 24 godzin otrzymują od organizatora maila 
potwierdzającego otrzymanie Kart Zgłoszenia 

11.06.2018 

poniedziałek 
 

godz. 

12.00 

KONKURS 

w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie; uczniowie 
zgłaszają się z legitymacjami szkolnymi lub dowodami 

osobistymi. 

12.06.2018r. 

wtorek 

  
 

12.00          1. Wstępne ogłoszenie wyników KONKURSU na 

stronie internetowej WWW.zsmsc.edu.pl – zakładka: 

KONKURS GB USA.                                                       
2. Informacja o ewentualnym przeprowadzeniu 

dodatkowego testu konkursowego dla osób, które 
uzyskały tę samą ilość punktów, który odbędzie się 

13.06.2018r.; 
 

13.06.2018r. 
środa 

10.00 Przeprowadzenie dodatkowego testu konkursowego 
dla osób, które uzyskały tę samą ilość punktów 

14.06.2018r. 

czwartek  

11.00 Uroczyste ogłoszenie wyników i rozdanie nagród oraz 

dyplomów. Zaproszeni są wszyscy uczestnicy konkursu 
oraz ich nauczyciele. 

http://www.zsmsc.edu.pl/
http://www.zsmsc.edu.pl/
http://www.zsmsc.edu.pl/
mailto:marina7@tlen.pl
http://www.zsmsc.edu.pl/


6.  Do Konkursu mogą przystąpić uczniowie zgłoszeni przez nauczycieli języka 

angielskiego z poszczególnych szkół  ponadgimnazjalnych z powiatu Mińsk Mazowiecki.  
7. Uczniowie zobowiązani są okazać legitymacje szkolne przy wejściu na egzamin 

konkursowy;  
8. Konkurs jest bezpłatny. 
9. Uczniowie podają dobrowolnie swoje dane osobowe i wyrażają zgodę na ich 

gromadzenie i przetwarzanie w zakresie niezbędnym do wypełniania prawnie 
usprawiedliwionych celów organizatora w rozumieniu przepisów Ustawy z 29.08.1997r. 

o ochronie danych osobowych wypełniając odpowiedni dokument. 
10.Organizator gromadzi i przetwarza dane osobowe uczestników KONKURSU jedynie w 

zakresie niezbędnym do przeprowadzenia KONKURSU w rozumieniu Ustawy z 

29.08.1997r. o ochronie danych osobowych i nie będzie ich przekazywał dalej;   
11.Organizator  przechowuje testy konkursowe  wszystkich uczestników pierwszego etapu 

do  31 grudnia 2018 roku. 
12.Organizator  zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia testu kontrolnego w przypadku 

wyników wskazujących na brak samodzielnej pracy uczestników. 

13.Organizator   zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu z ważnych przyczyn 
organizacyjnych, nie później jednak niż na 7 dni przed terminem Konkursu; 

14.Testy objęte są tajemnicą do momentu rozpoczęcia Konkursu. 
        15. O wszelkich ewentualnych zmianach terminów Organizatorzy powiadomią pisemnie; 

        16.Nagrody fundują sponsorzy wspierający Konkurs oraz przedstawiciele wydawnictw    
językowych; 

17. Materiały dotyczące Konkursu,  Regulamin, wyniki poszczególnych etapów oraz inne 

informacje związane z KONKURSEM będą udostępnione na stronie www.zsmsc.edu.pl   w 
zakładce:  „KONKURS   GB USA”; 

     18. ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU: 
         Tematyka zadań, z którymi zmierzą się uczestnicy Konkursu, obejmuje wiedzę 
realioznawczą,  dotyczącą Wielkiej Brytanii i USA , a w szczególności wiedzę na temat:  

a/ tradycji, zwyczajów;  
b/ edukacji; 

g/ sztuki kulinarnej; 
h/ geografii Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych; 

     i/  historii Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych;  

j/ wydarzeń kulturalnych w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych; 
k/ polityki obu państw; 

l/ relacji polsko-brytyjskich i polsko-amerykańskich na przestrzeni wieków; 
m/ wybitnych przedstawicieli kultury, nauki, sztuki i polityki; 
 

 19. ORGANIZATOR  
      Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim 

     
  20. Kontakt: Wszelkich informacji udziela koordynator Konkursu  
Marzenna Kruszewska – 607-221- 048 lub  mail: marina7@tlen.pl  

      
     21.OPIEKA MEDIALNA: 

Lokalna prasa 
     
 22. SPONSORZY: 

Lokalne szkoły językowe, wydawnictwa: Express Publishing, National Geographic i inne 
zaprzyjaźnione instytucje; 

 
ORGANIZATOR  zastrzega sobie prawa do wszystkich  treści zamieszczonych w niniejszym 
REGULAMINIE oraz w MATERIAŁACH KONKURSOWYCH  Zawarte w nich treści są wyłączną 

własnością Marzenny Kruszewskiej, a zostały udostępnione Zespołowi Szkół im. Marii 
Skłodowskiej-Curie. Wszelkie naruszenie praw autorskich powoduje przewidziane prawem 

sankcje. 
 

 

mailto:marina7@tlen.pl

