
Regulamin czwartej edycji konkursu językowego z języka angielskiego 

dla  

uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych 

 „Film Quiz” 

 

Organizator: 

 

      IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. dr Jadwigi 

Młodowskiej  w Chełmie 
 

 

Termin :     luty/marzec 2020 

Miejsce:     IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. dr Jadwigi   

             Młodowskiej w Chełmie, ul. Św. Mikołaja 4, 22-100 Chełm 

 

Cele Quizu: 

1. Rozbudzenie w uczniach motywacji do nauki języka obcego poprzez 

kinematografię. 

2. Rozwijanie wrażliwości poprzez kontakt z kulturą filmową  

3. Umożliwienie młodzieży nawiązania kontaktów z rówieśnikami z innych szkół, 

mającymi podobne zainteresowania. 

4. Skierowanie uwagi młodzieży na potrzebę rozwijania zainteresowań filmowych. 

5. Propagowanie elementów zdrowej rywalizacji w walce o główną nagrodę. 

6. Propagowanie modelu wartościowej rozrywki jako alternatywy do tzw. „imprez                                       

masowych”, które nie rozwijają osobowości młodego człowieka. 

7. Rozwijanie u uczestników konkursu zdolności artystycznych, kreatywności i 

umożliwienie porównania swoich dokonań z osiągnięciami równie zdolnych 

kolegów. 

 

Forma Quizu: 

 I etap - test pisemny w języku angielskim ze znajomości filmów „ Shrek 2”  i 

„Harry Potter and the  Prizoner of Azkaban”  

 II etap -  quiz w formie programu „Jeden z Dziesięciu”(etap finałowy) w języku 

angielskim ze znajomości filmów „Spider-Man: Homecoming”  i „Toy Story 3” 

(wskazane jest obejrzenie wyżej wymienionych filmów w wersji oryginalnej, 

ewentualnie z polskimi napisami) 

 



 

Zasady I etapu: 

Test pisemny ma formę pytań otwartych w języku angielskim. Uczestnik udziela 

wyczerpującej odpowiedzi w języku angielskim. Liczy się poprawność merytoryczna i 

ortograficzna. Do kolejnego etapu przechodzi 10 osób z największą ilością uzyskanych 

punktów. 

Zasady II etapu: 

Prowadzący zadaje pytania wszystkim uczestnikom. Kto pierwszy się zgłosi i poprawnie 

odpowie na pytanie, otrzymuje dziesięć punktów. Uczestnik, który udzieli dobrej 

odpowiedzi może wskazać inną osobę lub sam odpowiadać na kolejne pytanie. Za dobrą 

odpowiedź zawodnik otrzymuje dziesięć punktów, a przy wskazaniu na siebie 

dwadzieścia punktów. Za odpowiedź błędną lub jej brak w ustalonym czasie - następuje 

strata jednej szansy i kolejnego pytanego wskazuje zawodnik, który uprzednio udzielił 

dobrej odpowiedzi.  

W przypadku, gdy uczestnik wskaże na siebie i nie odpowie, prowadzący kieruje pytanie 

do wszystkich i odpowiada ten, kto pierwszy się zgłosi. Jeżeli odpowiedź jest poprawna, 

uczestnik, który jej udzieli, ma znów możliwość wyboru – albo odpowiada sam, albo 

wskazuje innego zawodnika.  

Wygrywa zawodnik, który zdobędzie największą ilość punktów.  

 

Zasady regulaminu: 

1. Uczestnikami quizu mogą być tylko uczniowie  klas siódmych i ósmych szkół 

podstawowych miasta Chełm i powiatu chełmskiego.  

2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wypełnienie i złożenie zgłoszenia do 

dnia 25 lutego 2020r.  Zgłoszenie prosimy wysłać mailem na adres 

filmquiz4lo@onet.pl  . 

3. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest obejrzenie podanych filmów w języku 

angielskim. 

4. I etap odbędzie się 28 lutego 2020r. w IV LO w Chełmie o godz. 10.00. 

5.  Do dnia 6 marca 2020r. na stronie szkoły http://www.4lochelm.pl/  zostanie 

zamieszczona lista uczestników drugiego etapu. 

6. II etap odbędzie się 13 marca 2020 o godz. 10.00 w IV LO w Chełmie. 

7. Każdy z uczestników oraz opiekun otrzyma dyplom potwierdzający udział w 

konkursie. 

mailto:filmquiz4lo@onet.pl
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8. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Przewidujemy nagrody za zajęcie I-go, 

II-go, III-go miejsca.  

9. Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt.  

10. Nagrody dla zwycięzców zostaną wręczone w czasie Dnia Otwartego szkoły  

(szczegóły zostaną podane w terminie późniejszym na stronie szkoły). 

11. Nie wysyłamy nagród w przypadku nieobecności uczestnika podczas ich rozdania. 

12. Szczegółowe informacje będą udzielane przez organizatora (Małgorzatę Biernat-

Osowską)  pod numerem telefonu szkoły 82 565 38 89 lub mailowo.  

           

  Organizator 

 


