IX MIĘDZYSZKOLNY KONKURS
WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH

MUSIC IN GREAT BRITAIN AND THE USA
Olsztyn 2019
Edycja tegorocznego konkursu będzie poświęcona MUZYCE w Wielkiej Brytanii i
Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej

REGULAMIN KONKURSU
1. Organizatorzy konkursu:
II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K. I. Gałczyńskiego w Olsztynie, Wojewódzka
Biblioteka Publiczna w Olsztynie w ramach programu ‘america@yourlibrary’ realizowanego wraz z Ambasadą
Stanów Zjednoczonych w Warszawie.
2. Uczestnicy konkursu:
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych miasta Olsztyn wykazujących się
ogólną znajomością języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym.
3. Cele konkursu:

 popularyzacja wiedzy o krajach anglojęzycznych wśród młodzieży olsztyńskich szkół ponadgimnazjalnych
 sprawdzenie wiedzy z zakresu znajomości zarówno historii muzyki jak i bieżących trendów w muzyce w
Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej

 odkrywanie i rozwijanie zainteresowań uczniów, stworzenie im możliwości zaistnienia na forum


międzyszkolnym
rozwijanie umiejętności pozyskiwania przez uczniów wiadomości z różnych źródeł informacji

4. Struktura organizacyjna konkursu:
1. Konkurs składa się z dwóch etapów.
2. Etap pierwszy- eliminacje środowiskowe w szkołach, które zgłosiły udział w konkursie. Eliminacje
wewnątrzszkolne odbędą się dnia 14 marca (czwartek) 2019 r. o godz. 9:00. Do eliminacji może
przystąpić nieograniczona liczba uczestników. Na napisanie testu w szkołach przeznacza się 45
minut.
3. 1 egzemplarz testu zostanie wysłany do szkół 11 marca (poniedziałek) 2019 r. drogą mailową
(na adres mailowy osoby zgłaszającej szkołę). Szkoły powielają odpowiednią ilość testów we
własnym zakresie.
4. Klucz do testu zostanie wysłany drogą mailową (na adres mailowy osoby zgłaszającej szkołę)
14 marca 2019 r. (około południa).
5. Etap pierwszy polega na rozwiązaniu pisemnego testu składającego się z 50 pytań typu
zamkniętego z wiedzy dotyczącej historii muzyki w latach 1960-2000 w muzyce w Wielkiej Brytanii i
Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.
6. Eliminacje wewnątrzszkolne są nadzorowane przez nauczycieli odpowiedzialnych za przebieg
konkursu.
7. Za test na etapie szkolnym można otrzymać maksymalnie 50 punktów, a na etapie finałowym 60 pkt.
8. Do etapu drugiego (finału) zostaną zakwalifikowani uczestnicy, którzy zdobyli minimalnie 25
punktów, nie więcej jednak niż 3 uczniów z każdej szkoły. W przypadku większej liczby uczniów z
wynikiem powyżej 25 punktów w danej szkole, o zakwalifikowaniu decyduje największa liczba
zdobytych punktów. Uwaga: W przypadku, gdy kilkoro uczestników zdobyło identyczną punktację,
możliwa jest kwalifikacja do etapu finałowego więcej niż trzech uczniów z danej szkoły.
9. Szkoły przesyłają sprawdzone testy z wynikiem co najmniej 25 punktów (3 uczniów z każdej szkoły)
na adres szkoły organizatora wraz z podpisanym przez rodzica oświadczeniem na udostępnienie
danych osobowych i wizerunku (wzór oświadczenia został wysłany do szkół wraz z regulaminem) do
dnia 22 marca 2019 (piątek) włącznie.
10. 26 marca 2019 r. (wtorek), na stronie internetowej II LO www.zso1.olsztyn.pl

organizatorzy

umieszczą listę uczestników zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu.
11. Etap drugi- finał konkursu, do którego przystępują laureaci konkursu wewnątrzszkolnego, to kolejny
60-minutowy test (zadania typu prawda/fałsz, wielokrotnego wyboru, dobieranie, pytania otwarte,
itp.) obejmujący wiedzę na temat muzyki w latach 2000 – do chwili obecnej w wielkiej Brytanii i
Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.
12. Etap drugi konkursu odbędzie się 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) w ZSO Nr 1 w Olsztynie, ul.
Małłków 3, o godz. 12:00.
13. Ogłoszenie wyników drugiego etapu konkursu i wręczenie nagród nastąpi 17 kwietnia 2019 r.
(środa) w ZSO Nr 1 w Olsztynie, o godzinie 13:00.
5. Komisja konkursowa
W skład komisji konkursowej wchodzą nauczyciele języka angielskiego odpowiedzialni za przebieg eliminacji
wewnątrzszkolnych oraz organizatorzy konkursu.
6. Nagrody

Fundatorem nagrody dla zwycięzcy konkursu jest Szkoła Języków Obcych w Olsztynie English Perfect. Jest to
roczny kurs języka angielskiego realizowany w roku szkolnym 2019/2020 na dowolnym poziomie zaawansowania.
Pozostali finaliści otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w
Olsztynie oraz wydawnictwa językowe, w tym Oxford University Press, Macmillan Polska i inne.
7. Zgłoszenia do konkursu: Udział szkoły w konkursie należy zgłosić do dnia 8 marca 2019 r. (piątek) drogą
mailową (jolanta2030@gmail.com). Zgłoszenie powinno zawierać nazwę szkoły, nazwiska/imiona uczestników
oraz nazwisko/imię opiekuna (opiekunów).
8. Dane organizatora:
II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K. I. Gałczyńskiego w Olsztynie
ul. Małłków 3, 10-113 Olsztyn
Tel: 89 5272455/ fax: 89 5274591

SERDECZNIE

Z A P R A S ZA M Y !

