
I.    CELE KONKURSU 

Udział w Konkursie przyniesie uczniom szkół podstawowych korzyści 
związane z pracą na platformie e-learningowej Moodle, gdyż uczestniczące 
w nim zespoły rozwiązywały będą zadania konkursowe przy komputerze. 
Zdobyte w ten sposób doświadczenie pozwoli uczestnikom osiągać lepsze 
wyniki na wyższych etapach edukacji.  Ponadto uczniowie w sposób 
praktyczny poszerzą i utrwalą swoją wiedzę i umiejętności w zakresie 
posługiwania się językiem angielskim, doskonaląc w ten sposób jedną z 
kluczowych umiejętności umożliwiających im osiąganie sukcesów w życiu 
dorosłym. Wzbogacą również swoją wiedzę ogólną na temat życia na 
Wyspach Brytyjskich oraz tradycji, zwyczajów, symboli, typowych potraw, 
geografii, elementów historii, postaci historycznych.   

 

II.    ORGANIZATOR 

Szkoła Podstawowa nr 39  im. Bartosza Głowackiego w Krakowie,                                   
31-564 Kraków,  ul. Jachowicza 5,                                                                       
strona internetowa: www.sp39.krakow.pl                                                   
tel/fax:  012- 414 37 36, 660 637 491                                                            
email: ukquiz39@gmail.com 

 

III.     UCZESTNICY 

Uczestnikami konkursu są trzyosobowe drużyny złożone z uczniów klas szóstych  
szkół podstawowych. Każdy członek drużyny zdobywa punkty dla swojej szkoły,    
a także indywidualnie rywalizuje z innymi uczestnikami konkursu.  Jedna szkoła 
może być reprezentowana przez jedną drużynę.                                                               

            

             IV.             ZASADY KONKURSU 

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie przez 
opiekuna jednej trzyosobowej drużyny uczniów klas szóstych                           
z danej placówki do dnia 13 stycznia 2018 r. 

2. Zgłoszenie dokonywane jest za pomocą formularza zgłoszeniowego 
dostępnego na stronie: www.sp39krakow.pl  

3. Zgłoszona drużyna przybywa na konkurs wraz z opiekunem do 
siedziby Organizatora w dniu 5 lutego 2018 r. o wyznaczonej 
godzinie. Ramowe godziny trwania Konkursu: 9.00- 14.00. 

4. Przebieg konkursu: 
 każdy uczestnik pracuje przy komputerze, rozwiązując samodzielnie  

quiz składający się z 50 losowo wybranych pytań 
 konkurs trwa 15 minut  
 zadania konkursowe dotyczą wiedzy ogólnej na temat życia na 

Wyspach Brytyjskich, tradycji i zwyczajów; geografii Wysp, 
elementów historii, znanych postaci. 

 wszystkie zadania sformułowane są w języku polskim 
 wyniki poszczególnych uczestników składają się na sumaryczny 

wynik całej drużyny 
  każdy uczestnik walczy jednocześnie o zdobycie wysokiego wyniku  

w klasyfikacji indywidualnej                                        
5. Wyniki konkursu drużynowego i rywalizacji indywidualnej  zostaną 

zamieszczone na stronie internetowej Organizatora do 9 lutego 
2018 roku. 

6.  Laureaci zostaną zaproszeni do placówki Organizatora na uroczyste 
wręczenie nagród. Termin wręczenia nagród  zostanie podany na 
stronie Organizatora 

7. Wszelkie pytania prosimy kierować mailowo na: 
ukquiz39@gmail.com 

 



 

                          FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

                   (wzór) 

Pieczęć placówki 

zgłaszającej drużynę 

 

 

Pełna nazwa i adres szkoły: 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Drużyna   (imię, nazwisko i klasa uczestnika) 

1.__________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________ 

Opiekun (imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres mailowy) 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Pieczęć i podpis dyrektora placówki 

Szkoła Podstawowa nr 39 w Krakowie   

im. Bartosza Głowackiego 

31-564 Kraków, ul. Jachowicza 5 

 

MULTIMEDIALNY KONKURS WIEDZY O WYSPACH 

BRYTYJSKICH DLA UCZNIÓW KLAS SZÓSTYCH  

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 
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