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XV	Dolnośląskiego	Konkursu		

Języka	Angielskiego	

dla	Ósmoklasistów	

UNION	JACK	CONTEST	+		2022	/	23	

Ideą	niniejszego	Konkursu	jest	upowszechnianie	wśród	uczniów	
szkół	 podstawowych	 wiedzy	 o	 krajach	 anglojęzycznych	 oraz	 promowanie	 języka	 angielskiego	 jako	 środka	
komunikacji	w	zjednoczonej	Europie	i	na	całym	świecie.	

Młodzież	 uczestnicząca	w	 Konkursie,	 powinna	 charakteryzować	 się	 ciekawością	 świata	 oraz	 chęcią	
pogłębienia	swojej	wiedzy	na	temat	krajów	anglojęzycznych,	co	wiąże	się	z	koniecznością	doskonalenia	swoich	
kompetencji	językowych.	

Union	 Jack	 Contest	 +	 jest	 konkursem	umieszczonym	w	wykazie	 zawodów	wiedzy	 organizowanych	
przez	 Kuratora	 Oświaty	 lub	 inne	 podmioty	 działające	 na	 terenie	 szkoły,	 które	 mogą	 być	 wymienione	 na	
świadectwie	ukończenia	szkoły	podstawowej	w	roku	2022	/	2023.	

Wzorem	poprzednich	lat	ubiegamy	się	o	kontynuację	patronatu	honorowego	następujących	
Instytucji	i	ośrodków	akademickich:	

Urzędu	Marszałkowskiego	Województwa	Dolnośląskiego	

Dolnośląskiego	Kuratora	Oświaty	

Prezydenta	Wrocławia	

Dyrektora	Instytutu	Filologii	Angielskiej	Uniwersytetu	Wrocławskiego	

British	Council	

Wyższa	Szkoła	Bankowa	

Departamentu	Edukacji	Urzędu	Miasta	Wrocławia,	który	jest	fundatorem	nagród		

oraz		

Wydawnictw	Językowych	

I. INFORMACJE	OGÓLNE	
1. Konkurs	przeznaczony	jest	dla	ósmoklasistów	ze	szkół	podstawowych	na	terenie	Wrocławia	i	

województwa	dolnośląskiego.	
2. Organizatorem	Konkursu	jest	Liceum	Ogólnokształcące	nr	Vwe	Wrocławiu.	
3. Celem	Konkursu	jest:	

a. rozbudzenie	zainteresowania	językiem	angielskim	oraz	kulturą	anglojęzyczną,	
b. motywowanie	uczniów	do	nauki	języka	angielskiego,	
c. umożliwienie	uczniom	porównania	swoich	umiejętności	językowych	z	umiejętnościami	

innych	uczniów.	
	
	



II. ZASADY	UCZESTNICTWA	W	KONKURSIE	
1. Uczestnikami	 Konkursu	mogą	 być	 uczniowie	 klas	 ósmych	 szkół	 podstawowych,	 z	 wyłączeniem	

laureatów	(1.,	2.,	3.	miejsce)	poprzednich	edycji	Konkursu	Union	Jack	Contest	+.	
2. Szkołę	 do	 Konkursu	 zgłasza	 dyrektor,	 najpierw	 wypełniając	 kartę	 zgłoszeniową	 dostępną	 na	

stronie	http://www.lo5.wroc.pl/	w	zakładce	„Union	Jack	Contest”,	a	następnie	przesyłając	skan	
tej	karty	tylko	i	wyłącznie	pod	adres	mailowy	union.jack@lo5.wroclaw.pl	

3. Przesłanie	zgłoszenia	pod	podany	wyżej	adres	mailowy	jest	koniecznym	warunkiem	uczestnictwa	
w	Konkursie.		

4. Skan	 karty	 zgłoszenia	 prosimy	przesyłać	mailem	przez	 Sekretariat	 szkoły	 zgłaszającej.	 Adresem	
mailowym	do	korespondencji	organizatorów	Konkursu	będzie	adres	mailowy	Sekretariatu	szkoły	
zgłaszającej.	

5. Zgłoszenia	będą	przyjmowane	od	dnia	3	października	do	dnia	25	października	2022	roku.	
6. Szkoły	niezgłoszone	do	Konkursu	w	wyżej	wymienionym	terminie	nie	będą	mogły	wziąć	udziału	w	

pierwszym	oraz	kolejnych	jego	etapach.	
7. Zgłoszenie	 szkoły	 do	 Konkursu	 jest	 jednoczesną	 zgodą	 dyrektora,	 nauczycieli	 i	 rodziców	 na	

zbieranie	 i	 przetwarzanie	danych	osobowych	w	 zakresie	 związanym	z	poprawnym	przebiegiem	
Konkursu.	

	
III. ETAPY	KONKURSU	

1. Konkurs	Union	Jack	Contest+	składa	się	z	trzech	etapów:		
	

Etap	I	–	eliminacje	szkolne,		
Etap	II	–	eliminacje	wojewódzkie,	
Etap	III	–	finał	Konkursu.	
	

2. Etap	 I	 (eliminacje	 szkolne)	 jest	 przeprowadzany	 przez	 Szkolne	 Komisje	 Konkursowe	 (SKK)	 w	
macierzystych	 szkołach	uczestników	 i	ma	 formę	pisemnego	 testu	wielokrotnego	wyboru,	 który	
sprawdza:	

a.	umiejętność	czytania	ze	zrozumieniem	(5	pytań),	
b.	znajomość	gramatyki	i	słownictwa	(30	pytań),	
c.	wiedzę	o	krajach	anglojęzycznych	(20	pytań).	

Zadania	 językowe	w	 Etapie	 I	 są	 konstruowane	w	oparciu	 o	 podstawę	programową	 kształcenia	
ogólnego	dla	II	etapu	edukacyjnego.	Od	uczestnika	oczekuje	się	znajomości	języka	angielskiego	na	
poziomie	B1.	Jednakże	zadania	sprawdzające	wiedzę	o	krajach	anglojęzycznych,	będą	wymagały	
od	uczestnika	wiedzy	wykraczającej	poza	podstawę	programową.		

3. Etap	II	 (eliminacje	wojewódzkie)	odbywa	się	w	szkołach	uczestników	według	zasad	określonych	
przez	 Organizatora	 i	 składa	 się	 z	 części	 pisemnej	 w	 formie	 testu	 wielokrotnego	 wyboru	
sprawdzającego:	

a. umiejętność	czytania	ze	zrozumieniem	(5	pytań),	
b. znajomość	gramatyki	i	słownictwa	(30	pytań),	
c. wiedzę	o	krajach	anglojęzycznych	(20	pytań)	

Od	uczestnika	 II	 etapu	Konkursu	oczekuje	 się	 znajomości	 języka	angielskiego	na	poziomie	B1+.	
Ponadto	uczestnik	będzie	musiał	wykazać	się	wiedzą	z	zakresu	realioznawstwa	oraz	umiejętnością	
analizy	 tekstu	 wykraczającą	 poza	 podstawę	 programową	 kształcenia	 ogólnego	 dla	 II	 etapu	
edukacyjnego.		

4. Etap	 III,	 czyli	 Finał	Konkursu,	odbywa	 się	w	 LO	nr	V	we	Wrocławiu	 i	ma	 formę	ustną.	Ta	 część	
Konkursu,	składa	się	z	trzech	zadań	dla	finalistów:		

a.		autoprezentacji	każdego	z	finalistów	i	odpowiedzi	na	wylosowane	pytanie,	



b.	 odpowiedzi	 na	 3	 wylosowane	 pytania	 z	 zakresu	 historii,	 geografii	 oraz	 kultury	 krajów	
anglojęzycznych,	
c.	opisu	wylosowanej	ilustracji.	

Finaliści	 będą	 musieli	 wykazać	 się	 wiedzą	 z	 zakresu	 realioznawstwa	 krajów	 anglojęzycznych,	
wykraczającą	 poza	 podstawę	 programową	 kształcenia	 ogólnego	 dla	 II	 etapu	 edukacyjnego	 oraz	
umiejętnościami	wypowiedzi	ustnej	na	poziomie	B2.	

IV. PRZEBIEG	KONKURSU	
1. Przed	rozpoczęciem	Etapu	 I,	Dyrektor	szkoły	zgłoszonej	do	Konkursu	powołuje	Szkolną	Komisję	

Konkursową,	 oraz	 jej	 przewodniczącego,	 czuwającego	 nad	 poprawnym	 przebiegiem	 szkolnego	
etapu	Konkursu.	

2. Na	3	dni	przed	Konkursem,	Organizator	przesyła	do	szkoły	jeden	egzemplarz	testu	(do	powielenia)	
wraz	z	kluczem	odpowiedzi.	SKK	pracuje	zgodnie	z	‘Instrukcją	Przeprowadzenia	Etapu	Szkolnego’,	
która	stanowi	załącznik	do	tego	Regulaminu	i	zostanie	przesłana	do	zainteresowanych	szkół	wraz	
z	testem	do	I	etapu.	

3. Etap	I	Konkursu	zostanie	przeprowadzony	we	wszystkich	szkołach	28	października	2022	r.	
	o	godz.	12.00.	

4. Etap	I	Konkursu	trwa	50	minut.	
5. Liczba	uczestników	w	1.	etapie	jest	nieograniczona.	
6. Do	 siedmiu	 dni	 po	 zakończeniu	 1.	 etapu	 Przewodniczący	 Szkolnych	 Komisji	 Konkursowych	

(wybrani	 przez	 dyrektora	 szkoły)	 wysyłają	 skan	 protokołu	 z	 prac	 SKK	 pod	 adres	 mailowy	
union.jack@lo5.wroclaw.pl	 w	 którym	 wymienione	 są	 nazwiska	 osób,	 które	 zdobyły	 trzy	
najwyższe	wyniki	w	danej	szkole	spośród	ósmoklasistów.	

7. Na	podstawie	przesłanych	protokołów	Komisja	Konkursowa	LO	nr	V	kwalifikuje	uczestników	do	
Etapu	 II.	W	Etapie	 II	weźmie	udział	50	ósmoklasistów,	 którzy	 uzyskali	 najwyższe	wyniki	wśród	
wszystkich	uczestników	Konkursu.	Informacja	o	zakwalifikowaniu	poszczególnych	osób	do	Etapu	
2.	zostanie	przesłana	drogą	mailową	do	każdej	ze	szkół	15	listopada	2022	r.	

8. Etap	II	odbędzie	się	w	dniu	2	grudnia	2022	r.	o	godzinie	12.00	i	będzie	przeprowadzony	w	szkołach	
uczestników	według	zasad	określonych	przez	Organizatora	

9. Lista	 kandydatów	zakwalifikowanych	do	Finału	 zostanie	przesłana	do	 szkół	do	dnia	16	grudnia	
2022r.	

10. W	Finale	Konkursu	weźmie	udział	10	ósmoklasistów	z	najwyższymi	wynikami	uzyskanymi	w	Etapie	
II,	zakwalifikowanych	przez	Komisję	Konkursową	LO	nr	V	we	Wrocławiu.	

11. Finał	Konkursu	odbędzie	się	2	lutego	2023	r.		w	siedzibie	LO	nr	V	we	Wrocławiu.	
12. Finalistą	Konkursu	jest	każdy	uczestnik	biorący	udział	w	Finale.	
13. Laureatami	Konkursu	są	trzej	uczestnicy	Finału,	którzy	zdobyli	najwyższą	liczbę	punktów	podczas	

Finału	Konkursu.	W	Finale	XV	Edycji	zostanie	wyłonionych	3	Laureatów.	
14. Finaliści	Konkursu	są	oceniani	przez	3-osobowe	jury,	w	skład	którego	wchodzą	nauczyciele		

LO	 nr	 V,	 doradcy	 metodyczni	 z	 ośrodków	 doskonalenia	 nauczycieli	 oraz	 pracownicy	 uczelni	
wyższych.	
	

V. NAGRODY	
1. Wszyscy	finaliści	konkursu	otrzymają	atrakcyjne	nagrody.	Fundatorem	nagród	jest	Departament	

Edukacji	Urzędu	Miasta	Wrocławia,	Rada	Rodziców	przy	LO	nr	V	oraz	wydawnictwa	Macmillan	i	
Oxford	University	Press.	

	

	

	



	
VI. INNE	

1.	Organizator	zastrzega	sobie	prawo	do	wprowadzenia	zmian	w	niniejszym	Regulaminie,	jeśli	
będzie	tego	wymagała	sytuacja	epidemiczna	w	regionie	 lub	poszczególnych	szkołach.	Zmiany	
mogą	 dotyczyć	 terminów,	 miejsca	 oraz	 sposobu	 przeprowadzenia	 poszczególnych	 etapów	
Konkursu	w	celu	zminimalizowania	ryzyka	dla	Uczestników.	O	wszystkich	zmianach	Szkoły	będą	
powiadamiane	drogą	mailową	z	maksymalnym	możliwym	wyprzedzeniem.		
	
	

VII. BIBLIOGRAFIA	
	
	

1. Materiały,	 na	 podstawie	 których	 przygotowywany	 jest	 konkurs	 obejmują	wszelkie	 publikacje	 z	
zakresu	nauczania	języka	angielskiego	realizujące	podstawę	programową	kształcenia	ogólnego	dla	
II	etapu	edukacyjnego	z	języka	angielskiego	oraz	materiały	autentyczne	(prasa	oraz	inne	media).	
W	przygotowaniu	do	Konkursu	mogą	być	pomocne	min.	następujące	pozycje:	
	
1.	Kłosińska,	K.	Let’s	Visit	Scotland.	Polonsky	

2.	Ociepa,	R.	United	Kingdom	at	a	Glance.	Wydawnictwo	Szkolne	PWN	

3.	Ociepa,	R.Paszylk,	B.	United	States	at	a	Glance.	Wydawnictwo	Szkolne	PWN	

4.	Ociepa,	R.	Let’s	Visit	Ireland.	Polonsky	

5.	Vince,	M.	Intermediate	Language	Practice.Macmillan	

6.	Vince,	M.	Language	Practice	for	First.	Macmillan	

	

opr.	
Dorota	Ciężkowska-Gajda	
Beata	Mazurek-Przybylska	
Grzegorz	Suseł	


