
Regulamin Szkolnego Konkursu Wiedzy o Szkocji  

w I LO im. M. Skłodowskiej- Curie w Pile 
 

§1. Organizacja Konkursu 
 

Szkolny Konkurs Wiedzy o Szkocji adresowany jest do uczniów I Liceum 
Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej- Curie w Pile. Organizatorami Konkursu 

są nauczyciele języka angielskiego: Bożena Zajączkowska i Ewa Ratyńska- 
Banaś. Sponsorami w Konkursie są Rada Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego 

im. M. Skłodowskiej- Curie w Pile oraz Wydawnictwo Macmillan Education. 
 

§2. Cele Konkursu: 
 

1. Motywowanie uczniów do poznawania historii, geografii, kultury, tradycji, 
życia codziennego w Szkocji.  

2. Rozwijanie motywacji do nauki języka angielskiego. 
3. Promowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za proces 

samodzielnego zdobywania wiedzy na temat angielskiego obszaru 

językowego.  
4. Kształtowanie tolerancji i szacunku do dziedzictwa kulturowego innych 

narodów. 
5. Rozwijanie uzdolnień i pasji uczniów.  

6. Propagowanie idei zdrowej rywalizacji między uczniami.  
 

§3. Uczestnictwo w Konkursie: 
 

1. Konkurs jest otwarty dla wszystkich uczniów I LO.  
2. Udział w Konkursie oznacza przygotowanie i przesłanie pracy w formie 

elektronicznej według zasad określonych w § 6. 
3. Prace należy przesłać do organizatorów Konkursu, Bożeny Zajączkowskiej lub 

Ewy Ratyńskiej- Banaś w terminie do 17.12.2021 na Teams. W nazwie pliku 
powinno się znaleźć imię i nazwisko autora oraz klasa. 

 
§ 5. Forma Konkursu: 

 
Konkurs polega na przygotowaniu prezentacji w programie Microsoft Power Point 
na jeden z wybranych tematów dotyczących Szkocji. Lista tematów: 

Symbole narodowe Szkocji 
Historia Szkocji 

Geografia Szkocji 
Relacje Szkocji z Anglią 

Sławni Szkoci (np. naukowcy, literaci, sportowcy) 
Kuchnia szkocka 

Tradycyjna muzyka i taniec Szkocji 
Religia Szkocji 

Atrakcje turystyczne Szkocji 
Codzienne życie Szkotów 

Szkoccy wynalazcy i odkrywcy 
Zamki w Szkocji 

Festiwale w Szkocji 
 

 



§ 6. Zasady przygotowania prac konkursowych: 

 

Uczestnik konkursu przesyła tylko jedną prezentację. 

Prezentacja wykonana jest indywidualnie, w programie Microsoft Power Point. 

Prezentacja przygotowana jest w języku angielskim. 

Prezentacja obejmuje 10 slajdów, w tym 2 początkowe slajdy zawierające 

odpowiednio  tytuł i autora, plan oraz końcowy slajd z bibliografią. 

Zawartość pozostałych slajdów zależna jest od wyboru tematu i inwencji autora. 

Slajdy zawierają zbalansowaną ilość tekstu i ilustracji. 

 

§ 7. Kryteria oceny prac konkursowych 

 

Prezentacje będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej w składzie:  

Bożena Zajączkowska, Ewa Ratyńska-Banaś, Aleksandra Nykiel.   

Laureatami Konkursu zostaną uczniowie, których prace zostaną najwyżej 

ocenione przez Komisję. Ocenie będą podlegały: 

-poprawność językowa 

-dobór informacji 

-kreatywność prezentacji informacji 

-estetyka wykonania. 

 

§ 6. Wyniki Konkursu: 
 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Szkoły oraz szkolnym 
FB  do 21.12.2021.  

Wybrane prace laureatów zostaną zaprezentowane na stronie Szkoły i szkolnym 
FB. 

 
§ 7. Nagrody: 

 
1. Za udział w Konkursie uczeń uzyskuje  ocenę cząstkową bardzo dobrą     

za aktywność z języka angielskiego. 
2. Laureaci Konkursu uzyskują cząstkowe oceny celujące za aktywność          

z języka angielskiego. 

3. Laureaci Konkursu otrzymują dyplomy oraz upominki. 
 

§ 8. Postanowienia końcowe:  
 

1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Szkoły i szkolnym 
FB.   

2. Przystępując do Konkursu uczestnik potwierdza, iż akceptuje niniejszy 
Regulamin i opisane w nim warunki uczestnictwa.  

3. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę                       
na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją 

Konkursu   i sposobem ogłaszania wyników.  
4. Organizator Konkursu ma prawo modyfikacji Regulaminu. W takim przypadku 

wszelkie zmiany zostają podane do wiadomości uczestników Konkursu poprzez 
umieszczenie ich na stronie internetowej Szkoły i szkolnym FB.   

 


