
 

MIĘDZYSZKOLNY QUIZ REALIOZNAWCZY 
 
Międzyszkolny Quiz Realioznawczy to konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych.  
Konkurs objęty jest patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Konkurs 
przeznaczony jest dla uczniów klas 5-8. 
 

Cele konkursu: 
1. Sprawdzenie wiedzy uczniów o krajach anglojęzycznych (UK, USA, Australia, 

Nowa Zelandia, Kanada) 
2. Zachęcanie młodzieży do samodzielnego zdobywania wiedzy o krajach 

anglojęzycznych – ich historii, kulturze, geografii, zwyczajach, świętach. 
3. Wzbudzenie zainteresowania językiem angielskim. 
4. Zachęcenie uczniów do czytania w języku angielskim. 
5. Zachęcanie do pozytywnej rywalizacji i rozwijania swoich ambicji. 

 

Zagadnienia:  
1. UK, USA, Kanada, Australia i Nowa Zelandia (geografia, stolice, flagi, 

symbole) 
2. Wycieczka po Londynie i Nowym Yorku: co warto zobaczyć, dokąd warto 

pójść? 
3. Sławne miejsca, budowle i zabytki krajów anglojęzycznych. 
4. Tradycyjne potrawy. 
5. Tradycje i święta (Halloween, Columbus Day, Guy Fawkes Day, 

Thanksgiving, Easter, Christmas, Independence Day) 
6. Brytyjska rodzina królewska. 
7. Styl życia i popularne zainteresowania i sporty. 

8. Początki UK - Celts, Anglo-Saxons, Normans, Vikings, Romans, 
9. Początki USA. 
10. Gwiazdy muzyki, filmu i sportu oraz znani twórcy (szczególnie: Beatrix 

Potter, Steve Jobs, Charles Dickens) 
11. Legendarne postaci, stwory. 

 

Organizacja konkursu: 
1. Konkurs składa się z dwóch etapów: szkolnego oraz finału, który odbywa 

się w Niepublicznej Szkole Podstawowej nr 47 w Warszawie. 
2. Konkurs finałowy ma formułę przypominającą teleturniej „Jeden z 

dziesięciu”. Uczestnicy losują numery stanowisk. Każdy uczestnik zaczyna 
grę z trzema szansami. Prowadzący zadaje pytania, na odpowiedź 
zawodnik ma kilka sekund, błędna odpowiedź powoduje utratę jednej 
szansy.  

3. Pytania wyświetlane są na ekranie w formie slajdów w języku polskim. 



 
 

4. Konkurs finałowy składa się z 3 etapów. 
Etap I 
Zadawanie pytań zaczyna się od pierwszego zawodnika (jest to zawodnik 
na stanowisku numer 1). Prowadzący zadaje zawodnikom w sumie po 3 
pytania. Jeśli zawodnik nie odpowie na pytanie to traci szansę. Jeśli 
zawodnik nie odpowie na żadne z 3 pytań - odpada. 
Etap II 
Zawodnik z najmniejszym numerem zaczyna i wyznacza kolejnego 
pytanego. Jeżeli wskazany zawodnik odpowie błędnie, to traci swoją 
"szansę" a wyznaczający wskazuje dalej. Jeśli odpowie poprawnie, 
przejmuje prawo do wyznaczania. W ten sposób gra się tak długo, aż 
trzech zawodników zostanie z szansami i przejdzie do etapu III. 
Etap III 
Zaczyna zawodnik z najmniejszym numerem.  Wraca tu reguła z etapu I. 

 
5. Dla zwycięzców przewidziane są dyplomy i nagrody, dla wszystkich 

uczestników finału dyplomy oraz upominki. 
6. Zgłoszenia do konkursu przyjmujemy do dnia 28 listopada 2017 na 

adres: weronika.laskowska@primus.com.pl. 
7. I etap (test z zadaniami otwartymi oraz ABCD) zostaje przeprowadzony 

3 grudnia 2018 w szkole, która się zgłosiła.   
8. Do II etapu (finałowego) nauczyciele kwalifikują 3 osoby z najlepszym 

wynikiem z danej szkoły podstawowej.  W przypadku tej samej liczby 
punktów, zgłaszają 3 najlepsze wyniki. 

9. Do 10 grudnia 2018 prosimy o przysłanie imion i nazwisk 3 dzieci, 
które najlepiej wypadły w Państwa szkole na adres: 
weronika.laskowska@primus.com.pl. 

10. Finał quizu odbędzie się 18 lutego 2019 
w Niepublicznej Szkole Podstawowej nr 47, ul. Zoltana Balo 1. Dokładna 
godzina zostanie podana w późniejszym terminie. 

11. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany daty, miejsca i godziny 
konkursu, o której powiadomi zainteresowane strony. 
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