
Szkolny konkurs  

kulturoznawczy  

o krajach anglo- i  

niemieckojęzycznych 

 

 

 

Nauczyciele języków obcych w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Króliku Polskim 

zapraszają chętnych uczniów do udziału w konkursie dotyczącym wiedzy z zakresu kultury 

krajów anglojęzycznych oraz niemieckojęzycznych.  

 

I. Regulamin konkursu: 

 

1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie od klasy  

V do VIII SP. 

2. Konkurs ma charakter dobrowolny. 

3. Konkurs odbywa dwuetapowo: 

 1-szy etap (29.05.2020) to quiz w postaci pytań zamkniętych jednokrotnego 

wybory (a, d, c, d) dotyczących kultury krajów niemieckojęzycznych i 

anglojęzycznych; 

 2-gi etap (08.06.2020) odbywa się na platformie ZOOM i polega na odpowiedzi 

na pytania zadawane przez nauczyciela. Pytania są w formie zamkniętej (wybór 

odpowiedniej opcji) lub otwarte (samodzielna odpowiedź). 

4. Organizatorzy konkursu wyłaniają 3 osoby z największą liczbą poprawnych odpowiedzi; 

oddzielnie z konkursu o krajach anglojęzycznych i oddzielnie o niemieckojęzycznych.  

5. W skład komisji wchodzą nauczyciele języków obcych naszej szkoły. 

6. Zgłoszenie uczestnictwa należy zgłosić organizatorom konkursu na ich adres mailowy 

do dnia 28.05.2020 (czwartek). 

7. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły. 



8. Laureaci konkursu otrzymują dyplomy oraz drobne nagrody rzeczowe.  

9. Dodatkowe informacje można uzyskać u organizatorów:  

p. Eweliny Żukowskiej ( e-mail: zukowskaewelina@gmail.com)  

i p. Anity Rozenbajgier (e-mail: rozenbajgieranita@gmail.com) 

 

                    Pierwszy etap- online quiz 

 
1. Pierwszy etap konkursu rozpoczyna się 29.05. 2020 (piątek): 

 Konkurs dotyczący krajów niemieckojęzycznych rozpoczyna się o godz. 10.00 i 

potrwa 30 min. 

 Konkurs dotyczący krajów anglojęzycznych rozpoczyna się o godz. 11.00 i 

potrwa 30 min.  

2. W pierwszym etapie konkursu uczniowie otrzymują link, który przekieruje ich do pytań 

konkursowych. Zadaniem uczniów jest udzielenie odpowiedzi i odesłanie ich w 

wyznaczonym czasie.  

3. Link do pytań konkursowych znajduje się w e-dzienniku w wiadomościach.  

4. Po pierwszym etapie konkursu uczniowie z największą liczbą poprawnych odpowiedzi 

wezmą udział w drugim etapie.  

Drugi etap- ZOOM 

1. Drugi etap rozpoczyna się 08.06.2020 (piątek): 

 Konkurs dotyczący krajów niemieckojęzycznych rozpoczyna się o godz. 10.00 i 

trwa ok. 30 min; 

 Konkurs dotyczący krajów anglojęzycznych rozpoczyna się o godz. 11.00 i trwa 

ok. 30 min.  

2. Zakwalifikowani  do drugiego etapu uczniowie łączą się w wyznaczonym czasie  z 

nauczycielem na platformie ZOOM ( link zostanie wysłany w dzień konkursu na e-

dziennik), 

3. Uczniowie odpowiadają na zadawane przez nauczyciela pytania- obowiązuje limit 

czasu. 

4. Pytania mogą mieć formę zamkniętą lub otwartą.  
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II. Zakres wymaganej wiedzy  

 

A. Kraje niemieckojęzyczne (DACH) : Niemcy, Austria, Szwajcaria. 

1. Geografia krajów DACH (położenie, podział administracyjny, flaga, liczba ludności, 

kraje sąsiadujące, największe miasta, nazwy najdłuższych rzek, najwyższy szczyt 

górski), 

2. Berlin- zabytki i atrakcje turystyczne Berlina, 

3. Kuchnia krajów DACH: popularne potrawy; 

4. System szkolnictwa w Niemczech; 

5. Znane postaci z przeszłości i teraźniejszości.  

 

B. Kraje anglojęzyczne: Anglia, Walia, Szkocja, Irlandia 

1. Geografia krajów angielskiego obszaru językowego (położenie, flaga, największe 

miasta, najdłuższe rzeki); 

2. Popularne święta, zwyczaje, tradycje; 

3. Zabytki Londynu, ciekawe miejsca w Anglii; 

4. Rodzina królewska; 

5. Kuchnia- popularne potrawy  

6. System szkolnictwa w Wielkiej Brytanii; 

 

III. Pomocne źródła internetowe 

A. Kraje niemieckojęzyczne: 

1.  http://www.edulekcja.pl/deutschsprachige-lander/ 

2. https://www.podrozepoeuropie.pl/berlin-zwiedzanie/ 

3. https://www.advantageaustria.org/international/zentral/business-guide-oesterreich/zahlen-

und-fakten/auf-einen-blick/geografie.pl.html 

4. https://www.wien.info/pl/sightseeing/sights 

5. https://www.myswitzerland.com/pl/planowanie/o-szwajcarii/fakty-ogolne/facts-about-

switzerland/geografia/ 

6. https://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/pl/rubriken/auf-einen-blick/geografia-i-klimat 

7. http://www.deutsch.edu.pl/niemcy_znani.html 

8. http://einfachso.pl/znani-niemcy-cz-1/ 

9. http://pattravel.pl/co-zjesc-w-berlinie-klasyczna-kuchnia-niemiecka/ 

10. http://www.zssilesia.edu.pl/strony_przedmiotowe/niemiecki/szkolnictwo.htm 
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B. Kraje anglojęzyczne:  

http://spraszkow.prv.pl/13-ENGLISH/UK-zakres-materialu.htm 

http://sp34.pl/prezentacje/SlawniBrytyjczycy.pdf 

https://www.slideshare.net/skibai/elbieta-ii-

prezentacja?fbclid=IwAR0aHZX3KtNq6YCTUBeNwyePpEPAO28QGo_7NDF6Im8-gdfllBj4mDkKNbk 

https://drive.google.com/file/d/1eyj_Crnc6jov5QA9r2DdCJE1PyuPA-Lk/view?usp=sharing 

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!!!  

 

      Nauczyciele j. obcych w SP Króliku Polskim 
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