
Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Anny Jenke w Jarosławiu 

zaprasza uczniów klas VIII szkół podstawowych do wzięcia udziału  

w Regionalnym Anglojęzycznym Konkursie Czytelniczym 

- Back in Wonderland 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU 

1. Cele konkursu: 

- rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i kulturalnych uczniów 

- rozwijanie umiejętności czytania w języku angielskim 

- zapoznanie uczniów z klasyką literatury anglosaskiej 

 

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów VIII klas szkół podstawowych powiatu 

jarosławskiego, przemyskiego, przeworskiego i łańcuckiego oraz dla uczniów 

klas I-III Publicznego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Anny Jenke 

w Jarosławiu.  

3. Tegoroczna edycja przebiega pod hasłem „Back in Wonderland” w związku 

z przypadającą w styczniu tego roku 125. rocznicą śmierci Lewisa Carrolla, 

autora książek Alice’s Adventures in Wonderland  (Przygody Alicji w Krainie 

Czarów) i Through the Looking Glass (O tym, co Alicja odkryła po drugiej stronie 

lustra), i wymaga od uczestników znajomości: 



o całości tekstu pierwszej części przygód Alicji, czyli książki Alice’s 

Adventures in Wonderland w języku angielskim (tekst można znaleźć 

między innymi w następujących miejscach): 

https://gutenberg.org/ebooks/19033   (darmowy tekst online, możliwość pobrania e-booka) 

https://www.swiatksiazki.pl/alice-s-adventures-in-wonderland-6777166-ksiazka.html 

(wydawnictwo zwarte, książka papierowa) 

https://www.taniaksiazka.pl/ksiazka/alice-s-adventures-in-wonderland-lewis-carroll 

(wydawnictwo zwarte, książka papierowa) 

https://www.taniaksiazka.pl/ebook-alice-s-adventures-in-wonderland-mobi-epub-p-

1131772.html (plik elektroniczny do pobrania po opłaceniu w wersji pub lub mobi) 

- oraz w wielu innych księgarniach.  

o podstawowych informacji biograficznych nt. autora oraz wiadomości 

związanych z adaptacjami ww. książki na filmy i gry komputerowe. 

Dodatkowe informacje uczniowie powinni zdobyć na własną rękę. 

4. Każda szkoła może zgłosić 2 uczniów.  

5. Zadaniem uczestników konkursu będzie rozwiązanie pisemnego quizu 

złożonego z zadań otwartych i zamkniętych dotyczących treści książki w języku 

angielskim, oraz tła kulturowego, o którym mowa w punkcie 3.  

6. Wygrywają uczestnicy, którzy zdobędą największą liczbę punktów. 

Przewidziane są miejsca 1 – 2 – 3 oraz wyróżnienia. Laureaci otrzymają 

atrakcyjne nagrody. 

7. W wypadku otrzymania tej samej liczby punktów przez kilku uczestników, 

komisja złożona z nauczycieli Publicznego Katolickiego Liceum 

Ogólnokształcącego im. Anny Jenke w Jarosławiu może zdecydować 

o dogrywce.  

8. Konkurs odbędzie się w  21 kwietnia 2023 r. w Publicznym Katolickim Liceum 

Ogólnokształcącym im. Anny Jenke w Jarosławiu. 

9. Prosimy o przesłanie imiennej listy uczestników i ich opiekunów na adres 

mailowy agand2070@gmail.com do dnia 15 lutego 2023 r. 

mailto:agand2070@gmail.com


10. Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu 

i następującego oświadczenia: Zapoznałem się z Regulaminem konkursu 

i akceptuję wszystkie jego warunki. Wyrażam zgodę na przetwarzanie 

i wykorzystanie danych osobowych dla celów niniejszego Konkursu zgodnie 

z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27. 04. 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 

L 119, s. 1), Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. 

(Dziennik Ustaw z 2018 r., poz. 1000). Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojej 

pracy i udostępnienie na profilu Facebookowym organizatora konkursu. 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

 


