Konkurs dla klas V
KONKURS: QUIZ WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH

Termin: 28.11.2018r. (środa)
Organizatorzy: mgr Anita Grudzińska, mgr Alicja Nowak
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 17 na Os. B. Chrobrego 105 w Poznaniu; sala 203
Czas trwania: 16.40 - ok.17.30 - 18.00
Cel główny: poszerzenie wiedzy na temat krajów anglojęzycznych
Cele szczegółowe:
- popularyzacja wiedzy na temat geografii, historii, kultury Wielkiej Brytanii, Irlandii
Północnej, Australii, USA oraz Nowej Zelandii
- motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego;
Regulamin:
1.W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas V.
2.Konkurs jest dwuetapowy.
3.Zgłoszenia do konkursu (jednoznaczne z oddaniem pisemnej zgody-zgłoszenia od
rodziców przyjmują do 9.11.2018r.(piątek) nauczyciele języka angielskiego uczący
w danych klasach.
4.I etap -każdy uczeń losuje po jednym pytaniu w danej rundzie (minimum 3 rundy w I
etapie; liczba rund uzależniona od liczby uczestników). O kolejności zajętych miejsc
decyduje liczba uzyskanych punktów.
Do II etapu przechodzi 5 (lub więcej w przypadku równej liczby punktów) najlepszych
uczestników z największą liczbą punktów (1 błędna odp. eliminuje uczestnika; rozgrywka
toczy się do momentu wyłonienia najlepszej trójki uczestników).
5. Pierwsza odpowiedź jest ważna.
6. Odpowiedzi udzielane są w języku polskim z wyjątkiem specyficznych nazw i terminów
np.: nazw stolic, znanych miejsc, nazw geograficznych.
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dogrywki. Dotyczy to tylko ustalenia miejsc I, II
i III. Dogrywka polega na ustnej odpowiedzi na losowane pytania.
8.Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie zostaną odpowiednio docenieni z języka
angielskiego według decyzji nauczyciela języka angielskiego (oceny lub „+”).
9. Najlepsi uczniowie za zajęcie I, II, III miejsca otrzymają nagrody oraz dyplomy.

Przykładowe zagadnienia:
- stolica Wielkiej Brytanii, Irlandii Północnej, Australii, USA oraz Nowej Zelandii;
- 2 inne główne miasta (oprócz stolicy) Wielkiej Brytanii, Australii, Nowej Zelandii i USA;
- waluta Wielkiej Brytanii, Australii, USA oraz Nowej Zelandii;
- kolory i znaki szczególne flagi herbu ;
- charakterystyczne zwierzęta i roślinność np:. kiwi, eukaliptus; koala, kangur itd.,;
- znajomość pojęć: bumerang, Stonenhenge, Loch Ness, Buckingham, Tamiza, Big Ben,
White House, bobby, Hollywood, Aborygeni, rafa koralowa;
- części Wielkiej Brytanii;
- 4 nazwy stanów USA;
- najmniejszy i największy stan USA;
- liczba stanów w USA;
- imię królowej Wielkiej Brytanii;
- 3 tradycyjne potrawy bożonarodzeniowe w Wielkiej Brytanii, strój szkocki;
- kim byli/są: Szekspir, Barack Obama, Sherlock Holmes, Charles Dickens, J. R. R. Tolkien;
- kolor autobusów , taksówek i budek telefonicznych w Wielkiej Brytanii;
- na jakim oceanie położona jest Nowa Zelandia;
- jaki jest najwyższy szczyt Nowej Zelandii i Australii;
- po 3 nazwiska sławnych Brytyjczyków i Amerykanów i z czego słyną / zasłynęli;
- jakie rośliny są symbolem Anglii, Walii i Szkocji, Irlandii Północnej;
- 3 charakterystyczne zabytki / miejsca Wielkiej Brytanii, USA, Australii;
- charakterystyczne potrawy w Wielkiej Brytanii , USA np.: fish and chips, pudding, turkey,
popcorn, hamburger, apple pie (należy wyjaśnić, co kryje się pod tymi nazwami);
- w jakim amerykańskim mieście wynaleziono przepis na Coca Colę;
-świat muzyki, sportu, książek np. The Beatles, Rihanna, Harry Potter;
-jak w języku angielskim nazywamy Boże Narodzenie, Wielkanoc, Prima aprilis, Święto
Dziękczynienia;
- stolice Anglii, Walii i Szkocji, Irlandii Północnej;

