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30 marca 2022 w naszej szkole czyli XVIII Liceum Ogólnokształcącym odbył się I 

Szczeciński Konkurs Wiedzy o Świecie Współczesnym po angielsku. Konkurs skierowany był 

do uczniów klas 8 Szkół Podstawowych, którzy już zrealizowali większą część podstawy 

programowej kształcenia ogólnego z języka angielskiego, geografii, biologii, fizyki, wiedzy o 

społeczeństwie, edukacji dla bezpieczeństwa i wychowania fizycznego (sportu). Konkurs 

obejmował ale i poszerzał treści podstawy programowej danych przedmiotów. Zaproszeni do 

udziału w konkursie zostali uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 42 w Szczecinie. Zgłoszone 

zostały trzyosobowe zespoły z klas: 8 a, 8 b, 8 c i 8 d. 

 

O 12:00 pani dyrektor Wioletta Kobzdej przywitała uczestników, na początku zachęciła 

uczniów do obejrzenia atrakcji przygotowanych w ramach DNI OTWARTYCH XVIII 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO oraz życzyła udanej zabawy i wspaniałej rywalizacji. 

Po przemówieniu pani dyrektor, prowadzący konkurs Klaudia Stobiecka i Dawid Rzepka 

przedstawili siebie nawzajem a następnie omówili zasady konkursu w języku angielskim i 

polskim. I etap to pytania do losowania spośród 1-50 w 10 rundach. Uczennice z 2CLO Amelia 

Chłopińska i Dominika Sarosiek będą zapisywać wyniki z poszczególnych rund konkursu oraz 

wykreślać wylosowane pytania na tablicy. II etap to przygotowanie reklamy wylosowanego 

przedmiotu do nauki w szkole wykorzystując standardy reklamowania produktów w mediach 

po angielsku a następnie zademonstrowanie swojego przedmiotu. Prowadzący przystąpili do 

przedstawienia jury: Teresy Kutałowskiej i Michała Szychowskiego nauczycieli języka 

angielskiego w naszej szkole, organizatorów konkursu. Trzecim nieobecnym organizatorem 

była Magda Kołodziejczyk, zaangażowana w godzinach trwania konkursu w akcję Dni 

Otwartych XVIII Liceum Ogólnokształcącego, ale wspierała nas radą, pomocą w 

zorganizowaniu zakupów do poczęstunku dla uczestników konkursu. 

 

Przed przystąpieniem do I etapu pani Teresa Kutałowska poprosiła zespoły klasowe o wybranie 

liderów, którzy będą wybierać numery pytań i odpowiadać po wspólnym ustaleniu odpowiedzi 

w zespole. I tak rozpoczęliśmy I etap, w którym uczniowie wybierali numer pytania a po 

przeczytaniu treści pytania mieli 20 sekund do zastanowienia  się i udzielenia odpowiedzi. 

Zdecydowanie, niektóre zespoły klasowe miały więcej szczęścia, wiedzy i umiejętności 

językowych. Zabawa była wspaniała, uczniowie byli całkowicie pochłonięci pytaniami, 

żywiołowo przeżywali swoje zwycięstwa i porażki. Sędziowie czuwali nad poprawnością 

odpowiedzi dodając komentarze wyjaśniające, w razie jakiś niejasności. 

 

Drugi etap polegał na napisaniu reklamy wylosowanego przedmiotu szkolnego, tak jakbyśmy 

sobie wyobrażali reklamę zachęcającą do nauki tego przedmiotu w języku angielskim a 

następnie do zademonstrowania swojej wersji przedmiotów szkolnych. Na przygotowanie 

swoich prac uczniowie mieli 15 minut, na kartkach papieru notowali swoje teksty, ćwiczyli i 

przygotowywali się do prezentacji. Następnie dokonano prezentacji reklam, tym razem od klasy 

8 d, która wcześniej na końcu wybierała pytania.  Potem klasa 8 c, 8 b i 8 a. Reklamy 

przedmiotów były bardzo ciekawe, uczniowie wykazali się dobrą znajomością języka 

angielskiego. Sposób prezentacji niektórych klas również spodobał się jury. Tak zdecydowanie 

warto wiedzieć coś więcej i warto się uczyć. Brawo za pomysłowość! 

 

Po dwóch etapach nastąpiła 15 minutowa przerwa z poczęstunkiem dla uczestników, 

uczestnikami zajęły się uczennice z 3 BLO Aleksandra Gerus i Zuzalnna Polewiak, a Komisja 

zaczęła podliczać punkty i przygotowywać dyplomy. Julia Żarek zaczęła pięknie wypisywać 

dyplomy. Po przygotowaniu dyplomów  byliśmy gotowi to decydującego momentu naszego 

konkursu czyli podsumowania a następnie przystąpiliśmy do ogłoszenia wyników konkursu. I 



tak zespoły rywalizowały o każdy punkt, po zliczeniu wszystkich przyznanych punktów wyniki 

konkursu były następujące: 

I miejsce klasa 8 b 

II miejsce klasa 8 d 

III miejsce klasa 8 a  

IV miejsce klasa 8 c. 

 

Pani dyrektor Wioletta Kobzdej podziękowała uczestnikom za udział w konkursie, gratulowała 

zwycięzcom, a następnie wręczyła dyplomy i nagrody. Głównym sponsorem nagród i 

poczęstunku byli Wydawnictwo Macmillan i Rada Rodziców XVIII Liceum 

Ogólnokształcącego. Uczniowie po zrobieniu pamiątkowych zdjęć udali się na spacer po XVIII 

Liceum Ogólnokształcącym w ramach Dni Otwartych, gdzie bawili się w Escape Room oraz 

brali udział w quizach, grach, jak i zwiedzali pracownie przedmiotowe w naszej szkole.   

 

Świetna atmosfera, dużo atrakcji  i wspaniała zabawa spowodowała że mamy nadzieję, iż nasz 

konkurs zapadnie głęboko w pamięci uczestnikom ze Szkoły Podstawowej nr 42. Dziękujemy 

dyrekcji, nauczycielom języka angielskiego z SP 42, szczególnie pani Julii Kuźmińskiej a także 

podziękowania należą się za opiekę nad uczniami w czasie konkursu pani Małgorzacie 

Matuszak. Dziękujemy również sponsorom konkursu Wydawnictwu Macmillan, w 

szczególności pani Małgorzacie Świerczyńskiej, reprezentantowi wydawnictwa Macmillan na 

województwo zachodniopomorskie i Radzie Rodziców XVIII Liceum Ogólnokształcącego. 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 
 

 Sprawozdanie opracowała Iga Błauż  

z klasy 3 BLO 


