
 

 

Regulamin międzyszkolnego konkursu All about the USA 

 

All about the USA jest konkursem skierowanym dla uczniów szkół podstawowych, 

promującym wiedzę na temat kultury, historii oraz tradycji Stanów Zjednoczonych. Jego 

głównym założeniem jest zwiększenie zainteresowania uczniów tym krajem, amerykańską 

wersją języka angielskiego oraz samodzielną pracą nad własnymi umiejętnościami 

językowymi.  

 

1. Cele konkursu: 

 

- popularyzacja kultury Stanów Zjednoczonych wśród uczniów szkół podstawowych, 

- promowanie wśród uczniów świadomości międzykulturowej, 

- zwiększenie motywacji uczniów do rozwijania umiejętności językowych, 

- rozwijanie umiejętności językowych, pracy w grupie oraz używania technologii 

informacyjno-komunikacyjnych wśród uczniów, 

- integracja środowiska uczniowskiego. 

 

2. Organizator konkursu: 

 

Organizatorami konkursu są II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. 

Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim oraz Szkoła Podstawowa nr 5 im. 

Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim. 

Koordynatorami konkursu są Kamila Bodył, Tomasz Stańkiewicz (II LO) oraz  

Michał Bartosik (SP5). W skład komisji konkursowej wchodzić będą nauczyciele II Liceum 

Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Reymonta w Ostrowie 

Wielkopolskim  oraz Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim. 

 

3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 4-6 oraz 7-8. 

 

4. Warunki uczestnictwa/zapisy: 

- do konkursu mogą przystąpić uczniowie ze szkół podstawowych w powiecie ostrowskim; 

każda szkoła może wystawić maksymalnie po dwie drużyny z wymienionych w punkcie 

trzecim przedziałów klasowych  (w sumie 4 zespoły), 

- uczniowie biorą udział w konkursie w zespołach składających się z 2 lub 3 osób, 



 

 

- warunkiem uczestnictwa w konkursie jest uzupełnienie i wysłanie formularza 

zgłoszeniowego do dnia 13 stycznia: 

http://forms.gle/AQLJvXe8uogfZeun9 

     oraz zgód rodziców/ opiekunów prawnych na udział w konkursie na adres mailowy: 

     usakonkursosw@gmail.com 

 

5. Zasady i przebieg konkursu: 

 

PRZEBIEG 

 

Dla klas 7-8: 

- konkurs składa się z czterech  etapów:  

* American Art, American Icon, American Story oraz Spelling Bee, 

- podczas etapu pierwszego (American Art), uczniowie przygotowują pracę plastyczną 

(technika dowolna) przedstawiającą znane miejsce w USA, np. Statua Wolności, Nowy 

Jork, Missisipi, Hollywood, Biały Dom, 

- podczas etapu drugiego (American Icon), uczniowie przygotowują krótkie filmiki w 

języku angielskim (maksymalnie 120 sekund długości), w których przedstawiają ważne 

postacie  

z historii USA lub czasów współczesnych, 

- podczas etapu trzeciego (American Story), uczniowie odgrywają krótką scenkę w języku 

angielskim (maksymalnie 120 sekund długości) na jeden z następujących tematów:  

• I was on cloud nine! 

• The worst day of my life!  

• Out of the blue! 

- podczas etapu czwartego (Spelling Bee), jeden uczeń z każdej grupy bierze udział w 

konkursie literowania, który składa się z następujących etapów: 

a) pisemny – uczniowie będą zapisywać 4 podane przez koordynatorów słowa z 

wcześniej przygotowanej puli; do drugiego etapu przechodzą uczniowie, którzy 

bezbłędnie wykonają pierwsze zadanie; 

b) ustny (część 1) – uczniowie będą ustnie literować wylosowane z puli wyrazy – 3 

słowa 

c) ustny (część 2) -  uczniowie będą ustnie literować wylosowane z puli wyrazy oraz 

będą musieli podać jego angielską definicję lub jego polskie tłumaczenie. Etap czwarty 
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odbędzie się w II Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Reymonta w Ostrowie 

Wielkopolskim dnia 14 kwietnia 2023r.  

 

Dla klas 4-6 

- konkurs składa się z trzech etapów: 

*American Art, American Hero, American Quiz 

- podczas etapu pierwszego (American Art), uczniowie przygotowują pracę plastyczną 

(technika dowolna) przedstawiającą znane miejsce w USA, np. Statua Wolności, Nowy 

Jork, Missisipi, Hollywood, Biały Dom. 

- podczas etapu drugiego (American Hero), uczniowie przygotowują krótkie filmiki w 

języku angielskim (maksymalnie 120 sekund długości), w których przedstawiają 

wybranych super bohaterów z kultury amerykańskiej (np. Iron Man, Spiderman lub 

Batman). 

- podczas etapu trzeciego (American Quiz), uczniowie rozwiązują test online z wiedzy o 

USA oparty na opracowanym przez organizatorów konkursu banku informacji. 

 

ZASADY PUNKTACJI 

Dla klas 7-8 

- w pierwszym etapie (American Art), każdy zespół może otrzymać maksymalnie 20 

punktów, 

- w drugim etapie (American Icon), każdy zespół może otrzymać maksymalnie 20 

punktów, 

- w trzecim etapie (American Story), każdy zespół może otrzymać maksymalnie 20 

punktów, 

- w czwartym etapie (Spelling Bee), punkty będą zdobywane podczas trzech etapów 

konkursowych, 

- zwycięzcą konkursu zostaje drużyna z największą ilością punktów po wszystkich 

etapach. 

 

Dla klas 4-6 

- w pierwszym etapie (American Art), każdy zespół może otrzymać maksymalnie 20 

punktów, 

- w drugim etapie (American Hero), każdy zespół może otrzymać maksymalnie 20 

punktów, 



 

 

- w trzecim etapie (American Quiz), każdy zespół może otrzymać maksymalnie 30 

punktów, 

- zwycięzcą konkursu zostaje drużyna z największą ilością punktów po wszystkich 

etapach. 

 

 

HARMONOGRAM 

Dla klas 7-8 

- grudzień 2022 - wysłanie regulaminu oraz deklaracji udziału do szkół podstawowych w 

powiecie, 

- do 10 stycznia 2023 - przesłanie zgód oraz deklaracji udziału na adres:  

usakonkursosw@gmail.com, 

- do 27 stycznia 2023 - przesłanie prac z pierwszego etapu drogą mailową, 

- 13 luty 2023 - ogłoszenie wyników pierwszego etapu, 

- do 24 lutego 2023 - przesłanie prac z drugiego etapu drogą mailową, 

- 3 marca 2023 - ogłoszenie wyników drugiego etapu, 

- do 24 marca 2023 - przesłanie prac z trzeciego etapu drogą mailową, 

- 31 marca 2023 - ogłoszenie wyników trzeciego etapu, 

- 14 kwietnia 2023 - Spelling Bee oraz uroczyste ogłoszenie wyników wraz z wręczeniem 

nagród. 

 

Dla klas 4-6 

- grudzień 2022 - wysłanie regulaminu oraz deklaracji udziału do szkół podstawowych w 

powiecie, 

- do 10 stycznia 2023 – uzupełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego (link podany 

powyżej) 

- do 27 stycznia 2023 - przesłanie prac z pierwszego etapu drogą mailową, 

- 13 luty 2023 - ogłoszenie wyników pierwszego etapu, 

- do 24 lutego 2023 - przesłanie prac z drugiego etapu drogą mailową, 

- 3 marca 2023 - ogłoszenie wyników drugiego etapu, 

- do 24 marca 2023 – American Quiz (informacje dotyczące tej części będą udostępnione 

na stronie konkursu po zakończeniu drugiego etapu) 

- 14 kwietnia 2023 - uroczyste ogłoszenie wyników wraz z wręczeniem nagród. 
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Dla konkursu założony został fanpage na Facebooku (@All About the USA), na którym 

będą pojawiać się wszelkie informacje bieżące, takie jak wyniki poszczególnych etapów 

oraz klasyfikacja generalna. Informacje będą się również pojawiać na szkolnych 

Facebookach II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława 

Reymonta oraz Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim. 

 

6. Nagrody: 

Przewiduje się nagrody rzeczowe dla zespołów, które zajmą pierwsze trzy miejsca w 

konkursie  

w obu przedziałach wiekowych. Dodatkowe nagrody otrzymają zwycięzcy poszczególnych 

etapów. Przewiduje się również nagrody rzeczowe dla autorów wyróżnionych prac. 

Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie wszystkich etapów konkursu. 

 

7. Kontakt: 

usakonkursosw@gmail.com  

Kamila Bodył 503 063 232 

Tomasz Stańkiewicz 531 773 425 

Michał Bartosik 507 762 315 
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