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IX MIĘDZYSZKOLNY QUIZ REALIOZNAWCZY  
- kraje anglojęzyczne 

 
REGULAMIN 

 

IX Międzyszkolny Quiz Realioznawczy to konkurs wiedzy o krajach 
anglojęzycznych przeznaczony jest dla uczniów klas 5-8. Organizatorem konkursu 
jest Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 47 im. R. Schumana Fundacji Primus. 
Organizatorzy ubiegają się o patronat Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz 
Burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. 

 

Cele konkursu: 
 

1. Sprawdzenie wiedzy uczniów o krajach anglojęzycznych (UK, USA, Australia, 
Nowa Zelandia, Kanada) 

2. Zachęcanie młodzieży do samodzielnego zdobywania wiedzy o krajach 
anglojęzycznych – ich historii, kulturze, geografii, zwyczajach, świętach. 

3. Wzbudzenie zainteresowania językiem angielskim. 
4. Zachęcenie uczniów do czytania w języku angielskim. 
5. Zachęcanie do pozytywnej rywalizacji i rozwijania swoich ambicji. 

 

Zagadnienia:  
 

a) UK, USA, Irlandia, Kanada, Australia i Nowa Zelandia (geografia, stolice, flagi, 
symbole) 

b) Londyn, Cardiff, Edynburg, Dublin, Belfast, Washington DC, Nowy York, Sydney, 
Canberra, Ottawa: co warto zobaczyć, dokąd warto pójść? 

c) Sławne miejsca, budowle i zabytki krajów anglojęzycznych. 
d) Tradycyjne potrawy. 
e) Tradycje i święta (Halloween, Columbus Day, Guy Fawkes Day, Thanksgiving, 

Easter, Christmas, Independence Day) 
f) Brytyjska rodzina królewska. 
g) Styl życia i popularne zainteresowania i sporty. 

h) Początki UK - Celts, Anglo-Saxons, Normans, Vikings, Romans, 
i) Początki USA. 
j) Gwiazdy muzyki, filmu i sportu oraz znani twórcy. 
k) Legendarne postaci, stwory 
l) Szczegóły z życia: Benjamin Franklin 
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Organizacja konkursu: 
 

1. Konkurs składa się z dwóch etapów: szkolnego oraz finału, który odbywa się 
w Niepublicznej Szkole Podstawowej nr 47 w Warszawie. 

 
2. Etap szkolny ma formę testu sprawdzającego wiedzę uczniów. Test zawiera 

zarówno zadania zamknięte (ABCD, dopasowywania) jak i zadania otwarte.  
 

3. Konkurs finałowy ma formułę przypominającą teleturniej „Jeden z 
dziesięciu”. Uczestnicy losują numery stanowisk. Każdy uczestnik zaczyna grę 
z trzema szansami. Prowadzący zadaje pytania, na odpowiedź zawodnik ma 
kilka sekund, błędna odpowiedź powoduje utratę jednej szansy. Pytania 
wyświetlane są na ekranie w formie slajdów w języku polskim. 

 
4. Konkurs finałowy składa się z 3 etapów. 

Etap I 
Zadawanie pytań zaczyna się od pierwszego zawodnika (jest to zawodnik na 
stanowisku numer 1). Prowadzący zadaje zawodnikom w sumie po 3 
pytania. Jeśli zawodnik nie odpowie na pytanie to traci szansę. Jeśli 
zawodnik nie odpowie na żadne z 3 pytań - odpada. 
Etap II 
Zawodnik z najmniejszym numerem zaczyna i wyznacza kolejnego 
pytanego. Jeżeli wskazany zawodnik odpowie błędnie, to traci swoją 
"szansę" a wyznaczający wskazuje dalej. Jeśli odpowie poprawnie, 
przejmuje prawo do wyznaczania. W ten sposób gra się tak długo, aż trzech 
zawodników zostanie z szansami i przejdzie do etapu III. 
Etap III 
Zaczyna zawodnik z najmniejszym numerem.  Wraca tu reguła z etapu I. 

 
5. Dla zwycięzców przewidziane są dyplomy i nagrody, a dla wszystkich 

uczestników finału dyplomy oraz upominki. 
 

6. Zgłoszenia do konkursu przyjmujemy do dnia 5 listopada 2021 na adres: 
weronika.laskowska@primus.com.pl. 

 
7. Do dnia 12 listopada 2021 zostaną przesłane testy konkursowe wraz z 

kluczem odpowiedzi. 
 

8. Etap szkolny zostaje przeprowadzony 18 listopada 2021 w szkole, która się 
zgłosiła.   
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9. Do II etapu (finałowego) nauczyciele kwalifikują 3 osoby z najlepszym 
wynikiem z danej szkoły podstawowej.  W przypadku tej samej liczby 
punktów, zgłaszają uczniów z 3 najlepszymi wynikami. 

 
10. Do dnia 29 listopada 2021 prosimy o przysłanie imion i nazwisk 3 

uczestników, którzy uzyskali najwyższe wyniki w Państwa szkole na adres: 
weronika.laskowska@primus.com.pl. W przypadku tych samych punktów 
prosimy o przesłanie 3 najlepszych wyników. 

 
11. Finał quizu odbędzie się 20 stycznia 2022 

w Niepublicznej Szkole Podstawowej nr 47, ul. Zoltana Balo 1. Dokładna 
godzina zostanie podana w późniejszym terminie. 

 

12. W przypadku nauczania zdalnego konkurs zostanie 
przeprowadzony online. Etap szkolny i finał będą przeprowadzone na 
platformie Teams.  W celu identyfikacji uczniowie będą zobowiązani do 
włączenia kamer na czas konkursu. 

 

13. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany daty, miejsca i godziny 
oraz formy konkursu, o której powiadomi zainteresowane strony.  

 

14. Objęcie patronatem/rekomendacją konkursu (zawodów, turnieju, 
olimpiady) przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty nie oznacza wpisania tego 
przedsięwzięcia do wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, 
organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na 
terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły. 

 

15. Niniejszy konkurs odbędzie się z uwzględnieniem obowiązujących 
zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Edukacji 
Narodowej. 
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HARMONOGRAM 

• 5 listopada 2021 - zgłoszenia do konkursu 

• 18 listopada 2021 - etap szkolny  

• do 29 listopada 2021 - informacja o uczestnikach zakwalifikowanych do 

finału 

• 22 stycznia 2022 - finał quizu 


