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REGULAMIN IV EDYCJI KONKURSU  

                      „WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH JAMAJKA” 

  

1. Organizatorem IV edycji Konkursu „Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych Jamajka” jest 

Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławiu. 

2. Konkurs adresowany jest do uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej oraz uczniów III 

klasy gimnazjum. 

3. Celem konkursu jest zwiększenie oraz sprawdzenie wśród uczniów wiedzy, z zakresu 

znajomości zagadnień geograficznych, politycznych, historycznych i kulturowych Jamajki. 

Konkurs ma na celu odkrywanie i rozwijanie zainteresowań uczniów, stworzenie im 

możliwości zaistnienia na forum międzyszkolnym oraz motywowanie do samodzielnego 

pogłębiania wiedzy. 

4. Konkurs „Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych Jamajka” zostanie przeprowadzony  

w dniu 21 marca 2019r. o godzinie 10:00. 

5. Dyrektor szkoły, której uczniowie biorą udział w Konkursie wskazuje nauczyciela, który 

zostanie Szkolnym Opiekunem Konkursu. 

6. Szkolny Opiekun Konkursu zobowiązany jest do zebrania od uczniów chcących brać w nim 

udział deklaracje uczestnictwa (Załącznik nr 1) i przekazuje je wraz z kartą zgłoszenia szkoły 

(Załącznik nr 2) do biura Konkursu w wersji elektronicznej na adres e-mail: 

zsejar@zsejar.internetdsl.pl, w terminie do 8 marca 2019r., a w formie papierowej w dniu 

konkursu. 

7. Szkoła może zgłosić do Konkursu jeden zespół składający się z dwóch uczniów, którzy 

będą brali udział w rozgrywkach grupowych. 

8. Ocena zadań odbywać się będzie na bieżąco przez jury w którego skład wchodzą nauczyciele 

języka angielskiego z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. Marii 

Dąbrowskiej w Jarosławiu.  

Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących 

im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławiu 

Pl. Mickiewicza 13  

37-500 Jarosław 

e-mail: zsejar@zsejar.internetdsl.pl  

tel.: 16 621 23 11  

fax.: 16 621 23 11 
 

mailto:zsejar@zsejar.internetdsl.pl


9. Trzy zwycięskie zespoły otrzymają nagrody rzeczowe, a każdy laureat w procesie 

rekrutacji dodatkowe 3 punkty. Wręczenie dyplomów i nagród dla uczniów oraz 

certyfikatów dla nauczycieli odbędzie się w Zespole Szkół Ekonomicznych i 

Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławiu po zakończeniu konkursu.  

10. Konkurs związany jest z tematyką dotyczącą: najważniejszych świąt, symboli, geografii 

(miasta, rzeki, góry), zabytków, ważnych postaci (pisarze, przywódcy, nobliści, aktorzy, 

piosenkarze, artyści), kultury i rozrywki (współczesna muzyka, film, literatura) oraz kuchni. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jamajka 

http://www.national-geographic.pl/traveler/kierunki/jamajka-raj-na-ziemi-i-odrobina-piekla 

https://natemat.pl/48405,mroczna-strona-raju-prawdziwa-jamajka-to-morderstwa-korupcja-i-bieda 

https://poznajnieznane.pl/ciekawostki-2/ciekawostki-panstwa-3/jamajka-ciekawostki/ 

https://www.traveliada.pl/przewodnik/jamajka/ 

https://rzucijedz.pl/ciekawostki-ze-swiata/437-jamajka-ciekawostki 

http://www.panstwaswiata.pl/jamajka/kultura/ 

http://www.panstwaswiata.pl/jamajka/kuchnia/ 

http://www.panstwaswiata.pl/jamajka/mapa/ 

https://www.koniecswiata.net/ameryka-centralna-i-karaiby/jamajka/encyklopedia/ludzie-i-kultura/ 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jamajka
http://www.national-geographic.pl/traveler/kierunki/jamajka-raj-na-ziemi-i-odrobina-piekla
https://natemat.pl/48405,mroczna-strona-raju-prawdziwa-jamajka-to-morderstwa-korupcja-i-bieda
https://poznajnieznane.pl/ciekawostki-2/ciekawostki-panstwa-3/jamajka-ciekawostki/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/jamajka/
https://rzucijedz.pl/ciekawostki-ze-swiata/437-jamajka-ciekawostki
http://www.panstwaswiata.pl/jamajka/kultura/
http://www.panstwaswiata.pl/jamajka/kuchnia/
http://www.panstwaswiata.pl/jamajka/mapa/
https://www.koniecswiata.net/ameryka-centralna-i-karaiby/jamajka/encyklopedia/ludzie-i-kultura/

