
Brytyjska rozgrywka 

Ten konkurs wiedzy o Wielkiej Brytanii był pełen emocji i będzie zapamiętany na długo. Mimo problemu 

udało się dotrzeć do końca i wyłonić zwycięzców. A kto wygrał? 

 

 We wtorek 27 marca 2018 roku w Liceum Ogólnokształcącym nr XVIII odbył 

się międzygimnazjalny konkurs wiedzy o Wielkiej Brytanii. Parę minut przed 

dziesiątą zaczęli się zbierać uczniowie z różnych szkół. Gościliśmy trzecioklasistów  

z gimnazjum numer 12, 43 oraz 33. O równej godzinie, kiedy wszyscy siedzieli już 

przy stolikach w grupach trzyosobowych zaczęły padać pierwsze słowa organizatorek 

całego wydarzenia. Po wstępie pytanie zostało wylosowane przez grupę pierwszą  

z gimnazjum numer 43.  

 Pierwsza część konkursu polegała na losowaniu pytań i odpowiedzeniu na nie 

w przeciągu dwudziestu sekund. Tego dnia nic nie mówiło się po polsku. Pytania 

oraz udzielane na nie odpowiedzi były tylko i wyłącznie w języku angielskim. Tematy 

były różne- od dat przez polityczną  oraz geograficzną wiedzę na temat Wielkiej 

Brytanii aż do muzyki. Punkty były zapisywane na tablicy, a następnie mnożone 

przez tysiąc. Dlaczego? Ponieważ następną częścią konkursu był Kahoot, w którym 

końcowe punkty były w tysiącach. Gra ta polega na pytaniach zamkniętych, na które 

musimy odpowiadać jak najszybciej. Na tablicy wyświetlały się pytania dotyczące 

oczywiście Wielkiej Brytanii oraz odpowiedzi na prostokątach oznaczonych kolorami. 

Zadaniem uczestników było wybrać kolor na komputerach, które dostali, z poprawną 

odpowiedzią. W pewnym momencie rozgrywki zabrakło Internetu i to, czy będzie 

ona kontynuowana stało pod znakiem zapytania. Niestety nie można przewidzieć 



takich niefortunnych zdarzeń, ale myślę, że ten incydent dodał konkursowi trochę 

dreszczyku emocji. Na szczęście po chwili powrócił i spokojnie można było 

rywalizować dalej.  

Po odpowiedzeniu na wszystkie pytania odbyła się dłuższa przerwa, podczas której 

zostały podliczone punkty i wypisane dyplomy. Gimnazjaliści oraz ich opiekunowie 

zostali zaproszeni na poczęstunek do stołu, na którym była kawa, herbata, woda  

i soki oraz różne słodkości.  

Po przerwie punktacja wyglądała następująco:  

 

 

 

 

 

 

 

 Na rozdanie dyplomów oraz ogłoszenie pierwszych trzech miejsc przyszedł 

dyrektor naszego liceum. Każdy uczestnik otrzymał dyplom za udział, a dziewięciu 

zwycięzców zostało nagrodzonych książkami do nauki języka angielskiego. 

Dlaczego warto brać udział w takich konkursach? 

 Przede wszystkim przygotowania do jakiegokolwiek konkursu wiedzy uczy 

wielu nowych rzeczy. Zawodnicy zdobyli nową wiedzę między innymi o geografii, 

polityce oraz sztuce wywodzącej się z Wielkiej Brytanii. Następną rzeczą jest to, że 

mieli duży kontakt z językiem obcym, w tym przypadku angielskim. Przez trzy 

godziny słuchali i mówili w tym języku. Jak widać w tych czasach zainteresowanie 

językami obcymi rośnie. Nie ma się co dziwić, ludzie uczą się go, by wyjechać, móc 

czytać książki i artykuły w innym języku czy po prostu z pasji. Podczas takich 

rozgrywek można też się integrować z innymi osobami oraz spędzić fajnie czas.  

Bo przecież kto nie lubi brać udziału w konkursach? 

 

 Natalia Wójtowicz, klasa 1BLO 

 

 

Miejsce Liczba 
punktów 

Gimnazjum 
nr 

I 41 476 12 grupa II 
II 37 615 12 grupa I 

III 30 514 43 grupa I 
IV 22 473 33 grupa I 

V 19 048 43 grupa II 
VI 16 385 33 grupa II 



 

 



 

 



 

 



 

 



 


