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REGULAMIN 

I WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU 
WIEDZY O FRANCJI "BONJOUR LA FRANCE!" 

I. ORGANIZATOR: 

1. Organizatorem I Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Francji "Bonjour la France!" jest Szkoła 

Podstawowa nr 116 im. Aleksego Rżewskiego w Łodzi. 

 

II.  PATRONAT: 

- Konsulat Honorowy Francji w Łodzi, 

- Instytut Francuski w Polsce, 

 - Alliance Française w Łodzi, 

- Stowarzyszenie "Łódzkie bardziej francuskie", 

- Instytut Języków Romańskich "Romanista", 

 - XIII LO w Łodzi, 

 

III. CELE: 

- propagowanie kultury francuskiej i języka francuskiego, 

 - poszerzenie wiedzy z zakresu geografii, historii i kultury Francji, 

 - popularyzowanie francuskiego stylu życia, 

 - uwrażliwienie na różnorodność kulturową, 

 - kształtowanie zainteresowań uczniów oraz umiejętności samodzielnego wyszukiwania  

i przetwarzania informacji. 
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IV. UCZESTNICY:  

1.  Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VII szkół podstawowych z województwa łódzkiego.  

2. Do udziału w konkursie mogą przystąpić wszyscy zainteresowani uczniowie. Znajomość języka 

francuskiego nie jest wymagana. 

 

V. ZGŁOSZENIA: 

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wysłanie karty zgłoszenia (załącznik nr 1) drogą 

elektroniczną na adres: jakub.pieniazek@wp.pl do dnia 16 lutego 2018 roku. 

2. Uczniowie mogą zgłaszać się do konkursu indywidualnie lub za pośrednictwem nauczyciela - 

opiekuna. 

3. Każda szkoła może zgłosić dowolną liczbę uczestników. 

 

VI. ZAKRES TEMATYCZNY: 

Tematyka konkursu obejmuje podstawowe zagadnienia z zakresu: 

 - SYMBOLE FRANCJI 

 - USTRÓJ POLITYCZNY 

 - HISTORIA FRANCJI (początki państwa Franków, wojna stuletnia, wojny religijne, Wielka Rewolucja 

Francuska, wojny napoleońskie, Francja podczas I i II wojny światowej, rządy generała de Gaulle'a, 

historia współczesna) 

 - GEOGRAFIA FRANCJI (główne miasta, rzeki, regiony, podział administracyjny) 

 - ZABYTKI PARYŻA 

 - KUCHNIA FRANCUSKA (podstawowe dania kuchni francuskiej) 

 - LITERATURA FRANCUSKA (podstawowe dzieła literatury francuskiej i ich autorzy) 

 - MUZYKA FRANCUSKA (ikony piosenki francuskiej XX i XXI wieku)   

 - KINO FRANCUSKIE (najsłynniejsze filmy i najsłynniejsi aktorzy/aktorki) 

- ŻYCIE CODZIENNE (zwyczaje, święta we Francji) 

mailto:jakub.pieniazek@wp.pl
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VII. PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE DO KONKURSU: 

1. Zgłoszeni uczestnicy przygotowują się do Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Francji "Bonjour la 

France!" na podstawie materiałów podanych przez nauczyciela opiekuna, materiałów własnych, a 

także informacji zamieszczanych raz w tygodniu na stronie organizatora: 

https://www.facebook.com/francuskisp116lodz/  

 

VIII. PRZEBIEG KONKURSU 

1. Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Francji "Bonjour la France!"  składał się będzie z trzech etapów: 

etapu szkolnego, etapu okręgowego i etapu wojewódzkiego. 

 

ETAP SZKOLNY: 

1. Etap szkolny Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Francji "Bonjour la France!"  odbędzie się w 

dniu 21 lutego 2017 o godz. 10:00 w każdej szkole biorącej udział w konkursie.  

2. Nad prawidłowym przebiegiem etapu szkolnego będzie czuwać Szkolna Komisja Konkursowa 

powołana Dyrektora szkoły.  

3. Etap szkolny przeprowadzony będzie w formie testu pisemnego w języku polskim składającego się 

ze 50 pytań.   

4. Uczestnicy konkursu będą rozwiązywać test przez 60 minut.  

5. Organizatorzy prześlą zadania testowe do etapu  szkolnego do szkół biorących udział w konkursie 

drogą mailową do dnia 19 lutego 2017 roku. 

6. Do etapu okręgowego zakwalifikowani zostaną uczniowie, którzy uzyskają co najmniej 40 punktów 

z testu.  

7. Szkoły biorące udział w konkursie zobowiązane są do przesłania wyników etapu szkolnego 

(załącznik nr 2) do Organizatora drogą mailową do 26 lutego 2018. 

ETAP OKRĘGOWY: 

1. Etap okręgowy I Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Francji "Bonjour la France!"  odbędzie się w 

dniu 2 marca 2018 o godz. 10:00 w budynku Szkoły Podstawowej nr 116 w Łodzi przy ul. Ratajskiej 

2/4 w Łodzi.  

https://www.facebook.com/francuskisp116lodz/
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2. Nad prawidłowym przebiegiem etapu okręgowego będzie czuwać Komisja Konkursowa powołana 

przez Organizatora.  

3. Etap okręgowy przeprowadzony będzie w formie testu pisemnego w języku polskim składającego 

się ze 50 pytań podstawowych i 10 pytań dodatkowych przygotowanych na wypadek dogrywki 

między kandydatami, którzy uzyskają taką samą ilość punktów, kwalifikującą ich do następnego 

etapu. 

4. Uczestnicy konkursu będą rozwiązywać test przez 60 minut.  

5. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowanych zostanie 10 uczniów, którzy uzyskają najlepszy wynik 

z testu.  

6. Organizator poinformuje zwycięzców etapu okręgowego drogą mailową.  

7. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

 

ETAP WOJEWÓDZKI 

1. Etap wojewódzki I Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Francji "Bonjour la France!"  odbędzie się 

w dniu 16 marca 2018 o godz. 10:00 w budynku Szkoły Podstawowej nr 116 w Łodzi przy ul. 

Ratajskiej 2/4 w Łodzi.  

2. Etap wojewódzki konkursu przeprowadzony będzie w formie ustnej (na wzór znanego teleturnieju 

1 z 10). Uczniowie będą odpowiadać na pytania zadawane przez prowadzącego, aż do momentu 

wyłonienia laureata konkursu.  

3. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu Finałowego czuwać będzie Komisja Konkursowa 

powołana przez Organizatora. 

4. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator przewiduje dyplomy dla wszystkich uczestników konkursu i opiekunów, a także 

nagrody rzeczowe dla finalistów i laureata. 

2. Uroczystość podsumowania konkursu oraz wręczenia nagród finalistom i laureatom odbędzie się w 

w dniu 23 marca 2018 roku o godz. 10:00 w siedzibie Alliance Française w Manufakturze, przy ul. 

Karskiego 5 w Łodzi.  
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Załącznik nr 1 

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA DO KONKURSU WIEDZY O FRANCJI "Bonjour 

la France!"  

Imię i nazwisko uczestnika:  
 

  Klasa:  
 

Szkoła:  
 

Adres szkoły (placówki) i 
numer telefonu: 

 

Adres mailowy szkoły 
(placówki): 

 

Imię i nazwisko 
nauczyciela-opiekuna: 

 

Adres mailowy 
nauczyciela: 

 

Telefon kontaktowy 
nauczyciela-opiekuna: 

 

Data wysłania zgłoszenia:  
 

 

I Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Francji „BONJOUR LA FRANCE!” 
 

Zgoda rodziców/opiekunów prawnych 

 
Zgadzam się na udział mojego dziecka/podopiecznego ………..………………………………………………. 
                                                                                                                /imię i nazwisko dziecka/ 
w I Wojewódzkim Konkursie wiedzy o Francji „BONJOUR LA FRANCE!”. 
  

Oświadczenie o danych osobowych 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych mojego 
dziecka/podopiecznego na potrzeby I Wojewódzkiego Konkursu wiedzy o Francji „BONJOUR LA 
FRANCE!”:  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.o ochronie danych osobowych (tj. 
Dz. U. z 2002 r. Nr 101,poz.926, z późniejszymi zmianami). 
 

Oświadczenie o wykorzystaniu wizerunku 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na uwiecznianie, upublicznianie i wykorzystywanie wizerunku  
mojego dziecka/podopiecznego na stronie internetowej organizatora. 
 

………………………………………………..  
data i podpis rodzica/opiekuna 


