
Regulamin Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Frankofonii 

Postanowienia ogólne 

1. Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Frankofonii skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych 
miasta Wrocławia.  

2. Organizatorem konkursu jest Liceum Ogólnokształcące nr VIII im. Bolesława Krzywoustego we Wrocławiu 
we współpracy z Alliance Française Wrocław. Z ramienia szkoły konkurs organizują pani Anna 
Dubaniowska – nauczycielka języka francuskiego i pani Anna Niewińska – nauczycielka geografii. 

3. Konkurs odbędzie się 24 marca 2022 r. o godzinie 14.30 w LO nr VIII przy ul. Zaporoskiej 71. 

Cele konkursu 

1. Wzbudzanie zainteresowania  młodzieży krajami frankofońskimi. 
2. Zachęcanie do samodzielnego zdobywania wiedzy o krajach frankofońskich – ich geografii, historii i 

kulturze. 
3. Rozwijanie umiejętności wyszukiwania informacji pochodzących z różnych źródeł i właściwego ich 

wykorzystania. 
4. Promowanie uczenia się języka francuskiego w jego różnych odsłonach, w tym uczestnictwa w 

programach Erasmus+. 

Zagadnienia konkursu 

1. Różne znaczenia pojęcia FRANKOFONIA. 
2. Historia Międzynarodowej Organizacji Frankofonii. 
3. Kraje i terytoria, których mieszkańcy posługują się językiem francuskim, ich położenie oraz 

ogólnogeograficzna charakterystyka. 
4. Kultura i tradycje krajów frankofońskich. 

 

Zasady udziału w konkursie 

1. Zgłoszenia do konkursu należy dokonać wypełniając kartę zgłoszenia zawierającą zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych i przesyłając ją do 15 marca 2022 r. na adres 
sekretariat.lo08@wroclawskaedukacja.pl. W tytule wiadomości należy napisać Zgłoszenie na konkurs. 

2. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół średnich miasta Wrocławia. 
3. Konkurs odbywa się  w języku polskim i jest skierowany również do uczniów, którzy nie uczą się języka 

francuskiego. 
4. Konkurs będzie się składał z pytań otwartych i zamkniętych oraz będzie zawierał materiały fotograficzne, 

mapy itp. 
5. Planowana jest forma stacjonarna konkursu w siedzibie LO nr VIII we Wrocławiu przy ul. Zaporoskiej 71. 

W razie zaostrzenia sytuacji epidemicznej konkurs może mieć formę on-line. Ewentualna informacja o 
zmianie formy konkursu zostanie podana z odpowiednim wyprzedzeniem do wiadomości wszystkich 
zgłoszonych uczestników. 

6. Wyniki konkursu zostaną podane do końca marca drogą mailową.  
7. Zwycięzcy konkursu (3 pierwsze miejsca z największą liczbą punktów) otrzymają nagrody rzeczowe. 

Nagrody zostaną przekazane w sposób ustalony indywidualnie z każdym ze zwycięzców. 


