
WIELKA BRYTANIA NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI  

 

  2 marca tego roku w naszej szkole odbył się konkurs z języka angielskiego. 
Była to już szósta edycja konkursu „Wiedzy o Wielkiej Brytanii”. Udział  w tym 
przedsięwzięciu wzięło siedem gimnazjów. W tym miejscu należy podziękować 
wszystkim uczestnikom, ponieważ cały konkurs przebiegł zgodnie z zasadami „fair 
play” i w bardzo przyjaznej atmosferze. Zadaniem każdej z grup było zgromadzenie 
jak największej liczby punktów, które z kolei uczniowie otrzymywali, po poprawnym 
odpowiedzeniu na pytanie. Pytania dotyczące „ Zjednoczonego Królestwa Wielkiej 
Brytanii” sięgały przeróżnych dziedzin, m. in.: życia codziennego, architektury, 
historii, muzyki, znajomości rodziny królewskiej, filmu, polityki i wielu, wielu innych 
zagadnień. Uważam, że najbardziej emocjonującym momentem konkursu była 
„dogrywka”. W tej części uczestnicy odpowiadali na pytania, na które nie została 
udzielona wcześniej odpowiedź. Walczyli między sobą o każdy punkt, a dokładniej o 
możliwość udzielenia im głosu, którą sygnalizowali poprzez podniesienie ręki. Jak w 
każdym konkursie są lepiej i trochę słabiej przygotowani, tak więc… 

 Miejsce pierwsze należało do uczniów z Gimnazjum Katolickiego, miejsce 
drugie do uczniów z Gimnazjum nr 12, a miejsce trzecie do uczniów z Gimnazjum nr 
1. Wiadomym jest, że miło wygrywać i zdobywać jakieś nagrody, ale przede 
wszystkim chodzi o połączenie dobrej zabawy i nauki. Takie konkursy jak ten są 
wspaniałą ideą, ponieważ zaszczepiają w młodych ludziach chęć poznawania 
języków obcych, innych kultur, a co za tym idzie - rozwijania swoich pasji i 
odkrywania samego siebie.  

 Żyjemy w czasach, gdy znajomość języków obcych jest niezbędna. Uczymy się 
ich praktycznie na każdym etapie naszej edukacji. Powinniśmy się go uczyć w celu 
poszerzania swoich umiejętności. Wiąże się to jednak również z podstawowym 
zakresem komunikowania się z turystami czy nowo poznanymi osobami na 
międzynarodowych wymianach. Bez wątpienia zatem warto się uczyć języków, a 
zwłaszcza języka angielskiego, za pomocą którego można porozumieć się tak 
naprawdę wszędzie.  

 Szóstą edycję konkursu „Wiedzy o Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii” 
uważam za bardzo udaną. Należy podziękować również organizatorom i życzyć im, 
aby nadal mieli chęci i organizowali kolejne edycje tego wspaniałego 
przedsięwzięcia. See you in a year! 

        Jakub Matuszczyk, kl. 2 c lo 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 


