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KONKURS WIEDZY O KULTURZE KRAJÓW ANGLOJĘZYCZNYCH 

DLA UCZNIÓW KLAS DRUGICH XVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. 

ARMII KRAJOWEJ W TARNOWIE 

 

 

REGULAMIN KONKURSU 

 

I. Cele: 

1. Doskonalenie znajomości języka angielskiego. 

2. Rozwijanie zainteresowań językiem angielskim. 

3. Stwarzanie uczniom okazji do używania języka angielskiego poza szkołą. 

4. Zapewnienie uczniom możliwości sprawdzenia własnych umiejętności. 

5. Rozwijanie w uczniach postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innej 

kultury. 

 

II. Uczestnicy: 

Uczniowie klas drugich XVI Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej  w 

Tarnowie. 

 

III. Organizacja: 

1. Organizatorem konkursu jest XVI Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej  

w Tarnowie.      

2. Nad przebiegiem konkursu czuwa mgr Piotr Stec, nauczyciel języka angielskiego 

  

3. Konkurs przebiega w dwóch etapach: 

 etap kwalifikacyjny – 24 stycznia 2018 r – 4 lutego 2018 

 finał – 2 marca 2018 r., godz. 9.30 w sali 20. 

4. Ogłoszenie wyników finałowych nastąpi w dniu finału, po przeprowadzeniu 

ostatniego etapu. 

 

IV. Zasady przeprowadzenia etapu kwalifikacyjnego 

 

1. Konkurs na formę quizu online składającego się z 25 pytań, który uczniowie 

wykonują po wejściu w link podany na szkole internetowej szkoły oraz szkolnym 

profilu Facebook. Link jest aktywowany w dniu 24 stycznia 2018 o godz. 0.00. 

Dezaktywacja nastąpi w dniu 4 lutego 2018 o godz. 0.00. Liczba wyświetleń 

ograniczona. 

2. Quiz jest testem jednokrotnego wyboru, tzn. tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. 

3. Ma wykonanie każdego pytaniu uczeń ma 45 sekund. 

 

4. Do finału przechodzi 10  uczniów z największą ilością właściwych odpowiedzi 

udzielonych w najkrótszym czasie. 

5. Wyniki zostaną opublikowane 6 lutego na stronie www.16lo.tarman.pl oraz na 

Facebook’u XVI LO. 

6. Po wejściu w link aktywujący test uczeń/uczennica wpisuje w polu First Name: 

swoje imię i nazwisko, a w polu Last Name: klasę oraz adres email.  

 

V. Przebieg etapu finałowego: 

 

1. Etapu finałowy ma charakter testu papierowego i składa się z 30 pytań wielokrotnego 

wyboru.  

2. Czas trwania: 30 minut 

3.   Nagroda główna: Powerbank 

 

http://www.16lo.tarman.pl/


2 

 

 

 

 

 

 


