
Regulamin Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Książce 
Margaret Mitchell „Gone with the wind”, 
zorganizowanego z okazji 150.rocznicy zakończenia  

Wojny Secesyjnej w USA 
 
1. Cele konkursu:  

 
2.1 rozpowszechnianie kultury i tradycji krajów anglojęzycznych, w tym wypadku 

USA; 
2.2 szerzenie wiedzy z zakresu historii USA; 
2.3 zapoznanie z wartościowymi pozycjami literatury amerykańskiej; 
2.4 propagowanie czytelnictwa wśród młodzieży, zwłaszcza w języku angielskim; 
2.5 poszerzanie zakresu słownictwa z języka angielskiego; 
2.6 ćwiczenie umiejętności tłumaczenia z języka angielskiego; 
2.7 doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem. 

 
Dodatkowym celem jest pogłębianie już istniejącej współpracy ze szkołami powiatu nyskiego. 
 
2. Organizator 
Inicjatorem i organizatorem Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Książce Margaret Mitchell 
„Gone with the wind” jest Zespół Szkół w Głuchołazach.  
 
3. Warunki uczestnictwa 
Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń szkoły ponadgimnazjalnej powiatu nyskiego. 
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie się do nauczyciela koordynującego 
konkurs w danej szkole. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie zainteresowane szkoły 
przesyłają na adres mailowy: jacek.marcinkowski@o2.pl do 12.grudnia 2014 roku. 
 
4. Zakres konkursu 
Zadania konkursowe opracowane będą w języku angielskim przez nauczycieli języka 
angielskiego Zespołu Szkół w Głuchołazach, czyli organizatora konkursu, i będą dotyczyły 
wiedzy na temat postaci i treści książki, jak i podstawowych faktów historycznych 
dotyczących Wojny Secesyjnej. Zakres pytań odnośnie treści powieści będzie oparty na 
pozycji książkowej Margaret Mitchell „Gone with the wind” wydawnictwa Penguin, seria 
Readers, Level 4, Retold by John Escott.  
 
5. Zasady i przebieg konkursu 
Konkurs odbędzie się 8 kwietnia 2015r w Zespole Szkół w Głuchołazach, o godz. 10.00. 
Czas trwania konkursu: 60 min. Będzie miał on formę testu składającego się z pytań 
wielokrotnego wyboru i pytań otwartych. Uczestnicy będą udzielali odpowiedzi 
indywidualnie na swoich kartach odpowiedzi. W przerwie, przewidzianej na sprawdzenie 
prac, jest spotkanie z zagranicznymi studentami PWSZ w Nysie, w trakcie którego 
opowiedzą oni o krajach, z których pochodzą oraz o ich doświadczeniach z Polską i 
Polakami. Spotkanie prowadzone będzie w języku angielskim.  
 
6. Nagrody. 
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Na wszystkich czeka 
poczęstunek, a każdy uczestnik – niezależnie od zwycięzców – otrzyma upominek.   
 
7. Jury 
Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwać będzie jury w składzie nauczycieli ze szkół 
biorących udział w konkursie oraz 2 nauczycieli wyznaczonych przez organizatora konkursu. 
 
8. Postanowienia końcowe 
Informacje na temat konkursu są zamieszczone na stronie internetowej szkoły:  
http://www.zsglucholazy.wodip.opole.pl/www/strona.htm. Wszelkich informacji dotyczących 
konkursu udzielać będzie p. Jacek Marcinkowski, tel.601 80 78 62 
 


