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II Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy  
o  Stanach Zjednoczonych  

 
I.  Cele i założenia konkursu: 

 
Głównym założeniem konkursu jest popularyzacja wiedzy o Stanach Zjednoczonych wśród młodzieży szkolnej 
poprzez głębsze poznanie kultury, polityki, historii, geografii, wiedzy o społeczeństwie oraz życia codziennego. 
Konkurs ma również na celu motywowanie uczniów do posługiwania się językiem angielskim. Założeniem 
organizatorów jest włączenie oraz integracja uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych z 
województwa pomorskiego. Tematyką przewodnią II edycji konkursu będzie wiedza ogólna z zakresu: kultury, 
historii XX wieku, miast i parków narodowych, wybitnych Amerykanów oraz laureatów nagrody Nobla, a w kolejnych 
etapach stanów Nowy Jork oraz Waszyngton. 

 
II. Organizator konkursu: 

 
mgr Magdalena Lipińska (II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gdyni) 
mgr Sylwia Ładogórska  (II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gdyni) 
mgr Aleksandra Bogdanowicz (II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gdyni) 
 

 
III. Adresat konkursu, zgłoszenia: 

 
a) konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych z województwa 

pomorskiego 
b) konkurs ma charakter indywidualny 
c) zgłoszeń należy dokonywać wyłącznie drogą elektroniczną, przesyłając uzupełnioną kartę  zgłoszenia  /załącznik 

1/ w nieprzekraczalnym terminie 30 listopada 2021 r., na adres:  mags.lipinska@gmail.com    w 
tytule wpisując: Konkurs USA 

 
 

IV.          Przebieg konkursu: 
 

Konkurs składa się z trzech etapów: 
1) I etap, wewnętrzny w szkołach zgłoszonych do udziału w konkursie 
2) II etap, w siedzibie II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w 

Gdyni 
3) III etap, w siedzibie II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w 

Gdyni 
 

V.          Nagrody: 
 

Organizator przewiduje nagrody dla laureatów konkursu oraz upominki dla pozostałych uczestników III etapu 
konkursu. Ponadto, wszyscy uczestnicy II etapu otrzymają certyfikaty poświadczające udział w Konkursie, a 
nauczyciele podziękowania. 
 
 
 
 
 

                  



VI. Etapy konkursu: 
 

1) Etap pierwszy: w szkołach, które zgłosiły udział w konkursie.  
Termin: 15 grudnia 2021 r., godzina 9.00. 
Rodzaj: test składający się z 40 pytań otwartych i zamkniętych. Za każdą poprawną odpowiedź można uzyskać 1 pkt. 
Test wraz z kluczem odpowiedzi zostanie przesłany drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany do 
korespondencji, najpóźniej w dniu 13 grudnia 2021 r.  
Czas na rozwiązanie testu: 45 minut. 

 
Nazwiska uczniów zakwalifikowanych do II etapu konkursu zostaną przesłane indywidualnie każdej ze szkół drogą 
elektroniczną najpóźniej w dniu 17 stycznia 2022 r.  
 
4) Etap drugi: w siedzibie organizatora: II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama 

Mickiewicza w Gdyni ul. Wolności 22B 
 

Termin: 31 marca 2022 r., godzina 10.00 
Rodzaj: test składający się z 40 pytań otwartych i zamkniętych dotyczących dwóch wybranych stanów, tj. 
Waszyngton oraz Nowy Jork. Za każdą poprawną odpowiedź uczestnik otrzymuje 1 pkt. Do etapu finałowego 
przechodzi maksymalnie 10 uczestników, którzy uzyskali najwyższe wyniki. W przypadku identycznej liczby punktów, 
decyzja o zakwalifikowaniu ucznia do etapu finałowego nastąpi w oparciu o wynik etapu szkolnego. 
Czas na rozwiązanie testu: 45 minut. 
 
Lista zakwalifikowanych do III etapu (finałowego) zostanie ogłoszona tego samego dnia. Osoby, które nie 
zakwalifikowały się do etapu finałowego zasiadają na widowni na czas jego trwania. 

 
5) Etap trzeci – w siedzibie organizatora: II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama 

Mickiewicza w Gdyni ul. Wolności 22B 
 

Termin: 31 marca 2022 r.   
Rodzaj: przedstawienie przez uczestnika około 5-6-minutowej prezentacji na wybrany wcześniej temat. Lista 
ogólnych tematów do wyboru przez finalistów zostanie przesłana do szkół biorących udział w II etapie konkursu 
do dnia  28 lutego 2022 r. 

 
Po ogłoszeniu wyników, nastąpi wręczenie nagród, dyplomów dla laureatów i finalistów konkursu oraz 
podziękowań dla nauczycieli-opiekunów. 

 
VII.   Szczegóły organizacyjne: 

 
1. Do etapu szkolnego może przystąpić nieograniczona liczba uczestników. 
2. Organizator przesyła szkołom na wskazany w karcie zgłoszenia adres e-mail egzemplarz testu wraz z 

kluczem odpowiedzi.  
3. Szkoły przygotowują odpowiednią liczbę egzemplarzy we własnym zakresie. 

Szkoły przesyłają maksymalnie 5 najlepszych wyników uczestników etapu szkolnego /załącznik 2/ na adres  
mailowy: mags.lipinska@gmail.com najpóźniej w dniu 20 grudnia 2021 r. w tytule wpisując "Konkurs USA", 
a ich prace na adres II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w 
Gdyni z dopiskiem: ‘II Wojewódzki Konkurs Wiedzy o USA Magdalena Lipińska’ w nieprzekraczalnym 
terminie  07 stycznia 2022 r.  

4. Organizator kwalifikuje uczestników do etapu finałowego na podstawie przesłanych wyników oraz ilości 
zgłoszeń. 

5. Językiem konkursu jest język angielski. 
6. Werdykt komisji konkursowej na każdym etapie jest ostateczny. 
7. Z etapu II i III zostanie sporządzony protokół. 
8. Nauczyciele/opiekunowie uczniów II etapu konkursu wchodzą w skład komisji sprawdzającej prace etapu 

II. 
 
 
 



 
VIII. Postanowienia końcowe: 
 

Zgłoszenie się do II Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Stanach Zjednoczonych jest równoznaczne z wyrażeniem 
zgodny na przetwarzanie danych osobowych w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. 
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany godziny etapu finałowego w przypadku zaistnienia wymagających tego 
okoliczności. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia zapisów Regulaminu Konkursu, 
powiadamiając o zakresie zmian wszystkie szkoły, zgłoszone do udziału w konkursie. Organizator nie zapewnia 
zwrotu kosztów dojazdu uczestników oraz ich opiekunów. Organizator zapewnia słodki poczęstunek oraz napoje 
dla uczestników oraz opiekunów II i III etapu konkursu przygotowany przez nauczycieli oraz uczniów II LO w Gdyni. 
 

IX.          Kontakt:  
 

Pytania dotyczące Konkursu należy kierować na adres: mags.lipinska@gmail.com  
 
 
 

 
Przykładowa literatura i materiały źródłowe:  
 
1.    Broomhead, Peter;  Life in Modern USA, Longman  
2. Crowther, J. (ed.); Oxford Guide to British and American Culture, OUP 
3. High, P.B; An Outline of American Literature, OUP 
4. Dictionary of the United States, WSziP 
5. Gower, R; Past into Present, An Anthology of British and American Literature, Longman 
6. O’Callaghan, J; An Illustrated History of the United States, Longman 
7. Falk, R; Spotlight on the USA,  Longman  
8. Newsweek, CNN i inne czasopisma, audycje radiowe, telewizyjne przedstawiające bieżące wydarzenia  

polityczne z udziałem Stanów Zjednoczonych na arenie międzynarodowej. 
9 .   Przykładowe oficjalne i informacyjne strony internetowe: 
  
     http://www.usatoday.com/    
     http://en.wikipedia.org/wiki/United_States 
     http://www.usa.gov/ 
     http://wikitravel.org/en/United_States 
     http://www.senate.gov/ 
     http://www.britannica.com/nations/United-States 
     http://www.nationalcenter.org/HistoricalDocuments.html 
     http://www.teacheroz.com/states.htm 
     http://www.whitehouse.gov/ 
     http://www.house.gov/ 
 
 


