
Regulamin QUIZU – Europejski Dzień Języków Obcych 

KLASY 4-6 

Termin: 26.09.2016 godz. 10:50 sala 119 

W quizie może wziąć udział 14 dwuosobowych drużyn.  

W przypadku większej ilości chętnych dnia 22.09 (czwartek) o godz. 12:40 - 12:55 oraz 13:45 – 14:00 w 

sali 160 odbędą się eliminacje. Eliminacje będą miały charakter testu wyboru. Wyniki eliminacji 

przedstawione zostaną dnia 23.09. 

Zakres wiadomości  - etap I w języku polskim: 

 flagi krajów europejskich 

 stolice krajów europejskich 

 języki urzędowe 

 
Zakres wiadomości – etap II w języku angielskim: 

 słownictwo 

 
Przebieg QUIZU: 

Etap I 

Część I 

Osoba przeprowadzająca Quiz prezentuje na tablicy interaktywnej flagę. Zadaniem drużyn jest napisanie 

na kartce nazwy państwa zademonstrowanej flagi. Każda drużyna, która poprawnie odgadnie państwo 

dostaje 2 punkty. 

Część 2 

Drużyny po kolei losują nazwy państw napisanych na karteczkach i podają ich stolice. Za poprawną 

odpowiedź drużyna otrzymuje 1 punkt, za niepoprawną traci punkt, za nieudzielenie odpowiedzi 

pozostaje przy uzyskanych wcześniej punktach, a kartka wraca do puli konkursu. 

Część 3 

Drużyny po kolei losują nazwy państw i wyznaczają drużyny do odpowiedzi dotyczącej języków 

urzędowych w danym kraju. Drużyna, która odpowie właściwie otrzymuje 1 punkt, a za niepoprawną 

odpowiedź traci punkt. Drużyna losująca może sama udzielić odpowiedzi. 

Do drugiego etapu przechodzi max. 7 par, które zgromadziły największą ilość punktów. 

Etap II 

Ma charakter językowych rebusów. Na tablicy zostanie zaprezentowany rebus przedstawiający słowo 

lub wyrażenie w języku angielskim. Drużyna która pierwsza odgadnie hasło i zapisze je na kartce dostaje 

3 punkty, druga – 2 punkty, trzecia – 1 punkt. Sygnalizacja wykonania zadania odbywa się przez 

podniesienie ręki.  

Zwycięzcami Quizu zostaje drużyna z największą ilością zgromadzonych punktów. Zwycięscy otrzymają 

dyplomy, upominki oraz cząstkowe oceny celujące z języka angielskiego. 



GIMNAZJUM 

Termin: 26.09.2016 godz. 11:50 sala 142 

W quizie może wziąć udział 12 dwuosobowych drużyn.  

W przypadku większej ilości chętnych dnia 22.09 (czwartek) o godz. 12:40 - 12:55 oraz 13:45 – 14:00 w 

sali 160 odbędą się eliminacje. Eliminacje będą miały charakter testu wyboru. Wyniki eliminacji 

przedstawione zostaną dnia 23.09. 

Zakres wiadomości  - etap I w języku polskim: 

 flagi krajów będących na obszarze Europy, Ameryki Północnej i Południowej 

 stolice krajów 

 języki urzędowe 

 
Zakres wiadomości – etap II w języku angielskim: 

 słownictwo 

 

Przebieg QUIZU: 

Etap I 

Część I 

Osoba przeprowadzająca Quiz prezentuje na tablicy interaktywnej flagę. Zadaniem drużyn jest napisanie 

na kartce nazwy państwa zademonstrowanej flagi. Każda drużyna, która poprawnie odgadnie państwo 

dostaje 2 punkty. 

Część 2 

Drużyny po kolei losują nazwy państw napisanych na karteczkach i podają ich stolice. Za poprawną 

odpowiedź drużyna otrzymuje 1 punkt, za niepoprawną traci punkt, za nieudzielenie odpowiedzi 

pozostaje przy uzyskanych wcześniej punktach, a kartka wraca do puli konkursu. 

Część 3 

Drużyny po kolei losują nazwy państw i wyznaczają drużyny do odpowiedzi dotyczącej języków 

urzędowych w danym kraju. Drużyna, która odpowie właściwie otrzymuje 1 punkt, a za niepoprawną 

odpowiedź traci punkt.  

Do drugiego etapu przechodzi max. 6 par, które zgromadziły największą ilość punktów. 

Etap II 

Ma charakter językowych rebusów. Na tablicy zostanie zaprezentowany rebus przedstawiający słowo 

lub wyrażenie w języku angielskim. Drużyna która pierwsza odgadnie hasło i zapisze je na kartce dostaje 

3 punkty, druga – 2 punkty, trzecia – 1 punkt. Sygnalizacja wykonania zadania odbywa się przez 

podniesienie ręki.  

Zwycięzcami Quizu zostaje drużyna z największą ilością zgromadzonych punktów. Zwycięscy otrzymają 

dyplomy, upominki oraz cząstkowe oceny celujące z języka angielskiego. 


