
 

 

 

 

1. American Corner Gdańsk, Stowarzyszenie In gremio oraz Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa 
w Gdyni zapraszają uczniów trójmiejskich szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursie wiedzy 
o kulturze i historii Stanów Zjednoczonych „Focus on America”. 
  
2. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i przeprowadzony będzie  
w dwóch etapach. 
Pierwszy etap odbędzie się będzie w szkołach dnia 12.12.2013 r., w oparciu o testy nadesłane przez 
organizatorów. 
Etap drugi odbędzie się w siedzibie American Corner w Gdańsku (Targ Rakowy 5/6), 31.03.2014 r. 
  
3. Zakres materiału: 

 Ogólna wiedza o kulturze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej 

 Najważniejsze i najbardziej popularne symbole USA, ich znaczenie i pochodzenie 

 Najsłynniejsi prezydenci Stanów Zjednoczonych oraz ich osiągnięcia 

 Słynne postacie oraz ich znaczenie w historii i kulturze Stanów Zjednoczonych 

 Słynni Polacy w Ameryce 

 Najważniejsze miasta USA 

 Słynne parki narodowe 

 Kluczowe momenty w historii Stanów Zjednoczonych (powstanie USA, wojna o niepodległość, 
wojna secesyjna, II wojna światowa) 

 Święta i tradycje w USA 

 Sport i jego znaczenie w kulturze USA 
  
  
3. Konkurs, w obu etapach, ma formę testu wielokrotnego wyboru, składającego się z 30 pytań. Do 
każdego pytania podane są 4 warianty odpowiedzi, z których może być poprawna 1, 2, 3 lub wszystkie. 
Uczeń rozpoczyna konkurs posiadając 30 punktów. Za udzielenie poprawnej odpowiedzi (zaznaczenie 
wszystkich poprawnych wariantów) uczestnik otrzymuje 2 punkty. Za udzielenie błędnej odpowiedzi          
- 1  punkt. Wstrzymanie się od odpowiedzi sprawia, że uczestnik otrzymuje 0 punktów. Uczeń 
maksymalnie może zdobyć 90 punktów, minimalnie 0 punktów. 
   
5. Szkołę do konkursu można zgłosić do 15.11.2013 r. wypełniając kartę zgłoszeniową i wysyłając          
ją pocztą na adres mailowy: american.corner.gdansk@gmail.com. 
Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować pod numer 58 301 08 00 
  
 
6. Organizator konkursu zobowiązuje sie przesłać wszelkie materiały potrzebne do przeprowadzenia 
konkursu do dnia 22.11.2013 r. W razie nieotrzymania przesyłki w wyżej wymienionym terminie, 
prosimy o kontakt telefoniczny. 
  
7. Za przeprowadzenie konkursu w szkole odpowiedzialny jest szkolny koordynator konkursu, który 
czuwa nad prawidłowym przebiegiem zawodów. 
 
8. Godzina przeprowadzenia I etapu konkursu zostaje ustalona przez szkolnego koordynatora 
konkursu. Natomiast czas trwania konkursu wynosi:  
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45 minut + 10 minut sprawy organizacyjne. 
  
9. Odpowiedzi zaznaczane są na specjalnie przygotowanej karcie odpowiedzi. Z przyczyn technicznych 
nie należy kserować kart odpowiedzi. Organizator dokłada do każdej przesyłki zapas kart odpowiedzi, 
aby ich nie zabrakło. Po przeprowadzeniu konkursu, szkolny koordynator zbiera karty odpowiedzi          
i wkłada do przygotowanej koperty. 
  
10. Szkolny koordynator konkursu przesyła karty odpowiedzi uczniów oraz protokół z przebiegu 
konkursu do 16.12.2013 r. (liczy się data stempla pocztowego). 
 
11. Organizator zobowiązuje się przekazać wyniki I etapu do 12.01.2014 r.; wszelkie odwołania można 
składać do 31.01.2014 r. 
 
12. Do finału (II etap) z każdej szkoły może przejść po jednym uczniu z każdej klasy, którzy uzyskali 
najlepsze wyniki. W przypadku takiej samej liczby punktów możliwe jest zgłoszenie większej liczby 
uczniów jednak nie więcej niż 3 z każdej klasy. Maksymalnie więc 9 uczniów z jednej szkoły. 
 
13. Podsumowanie konkursu i rozdanie nagród odbędzie sie 2.06.2014 r. Szczegóły zostaną podane   
w późniejszym terminie. 
  
14. Nagrody w konkursie przyznawane są na podstawie uzyskanej liczby punktów:  

 Za zajęcie miejsc 1-3 uczestnik otrzymuje dyplom laureata oraz nagrodę rzeczową. 

 Za zajęcie miejsca od 4 do 10 dyplom wyróżnienia.  
 
Ponadto każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom uznania, potwierdzający jego uczestnictwo                
w konkursie. 
  
Każdy koordynator otrzymuje dyplom poświadczający jego zaangażowanie w przygotowanie konkursu. 
  
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny (58) 301 08 00  lub mailowy: 
american.corner.gdansk@gmail.com 
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