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Międzyszkolny Turniej Wiedzy o

Williamie Szekspirze i teatrze elżbietańskim
Celem turnieju jest upowszechnienie wiedzy o teatrze elżbietańskim i Williamie Szekspirze,
popularyzacja sztuk tego autora i jak również promocja języka angielskiego. Obejmuje on wiedzę z zakresu
literatury, kultury i historii Wielkiej Brytanii (wiek XVI). Pytanie konkursowe dotyczyć będą życia Williama
Szekspira, najsłynniejszych cytatów z jego sztuk ale także cech teatru elżbietańskiego. Turniej będzie
sprawdzał także szczegółową znajomość sztuki Szekspira „AS YOU LIKE IT”.
Turniej ten adresowany jest do uczniów liceów województwa pomorskiego wyróżniających się dobrą
znajomością języka angielskiego i zainteresowanych pogłębianiem wiedzy o tym okresie w historii literatury
brytyjskiej. II etap turnieju odbędzie się w siedzibie organizatora: 11 stycznia 2012 roku w XIV Liceum
Ogólnokształcące w Gdyni, ul. Wejherowska 55.

Regulamin Turnieju
1. W turnieju uczestniczą nie więcej niż po 3 osoby z zainteresowanych szkół.
2. Turniej obejmuje 2 etapy
 etap I - szkolny ma formę wybraną przez nauczycieli danej szkoły,
 etap II -międzyszkolny ma formę pisemną (test) i ustną (prezentacja).
Na każdym etapie uczestnicy posługują się wyłącznie językiem obcym - językiem angielskim.
3. Etap I – szkolny
Etap ten powinien się odbyć do dnia 6 stycznia 2012 roku . Pozwoli on wyłonić 3-osobową reprezentację, która weźmie udział w
etapie rejonowym.
4. Etap II – międzyszkolny składa się z dwóch części – pisemnej i ustnej.
Zostanie przeprowadzony w dniu 11 stycznia 2012 roku w siedzibie organizatora.
W etapie tym uczestniczą wszystkie zgłoszone do dnia 6 stycznia 2012 roku reprezentacje szkół
(prosimy o zgłoszenie telefoniczne/fax: 663-30-72 lub mailowe: liceum@zso5.gdynia.pl).
Etap pisemny ten będzie trwał 45 minut. Prace konkursowe mają formę zadań otwartych i zamkniętych.
Każda praca zostanie oceniona indywidualnie. Nauczyciele z innych szkół są zaproszeni do udziału w sprawdzaniu. Wyniki zostaną
ogłoszone natychmiast po sprawdzeniu.
Etap ustny polegał będzie na przedstawieniu prezentacji, wcześniej przygotowanych przez uczniów na temat wybranej sztuki
Williama Szekspira. Wartość merytoryczna i językowa prezentacji będzie oceniona przez powołaną Komisję. Prezentacja może
mieć charakter multimedialny.
Zwycięzcą turnieju zostaje uczestnik o największej liczbie uzyskanych punktów (zsumowane punkty za część ustną i pisemną).
Wszyscy uczestnicy finału Turnieju otrzymają dyplomy, a 3 finalistów z najwyższą liczbą punktów nagrody rzeczowe.
W przypadku uzyskania przez uczestników równej liczby punktów przewiduje się dodatkowo losowane pytania.
O sprawach nieobjętych regulaminem decydują organizatorzy Turnieju.
5. Zgłoszenia uczestnictwa w Turnieju należy nadesłać do 6 stycznia 2012 r. na adres organizatora:

XIV Liceum Ogólnokształcące, 81-049 Gdynia, ul. Wejherowska 55, fax nr 663 30 72.
Wzór zgłoszenia znajduje się na końcu pliku regulaminu.
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Pomocą w przygotowaniu mogą służyć również wszelkie opracowania encyklopedyczne, podręczniki szkolne
oraz strony internetowe.

PRZYKŁADOWE PYTANIA KONKURSOWE
1.
2.
3.

4.

When was the Globe built?
What are the origins of Renaissance theatre in England?
Which of the following is NOT Shakespeare’s comedy:
a. Merchant of Venice
b. Antony and Cleopatra
c. The Comedy of Errors
d. Macbeth
The following quotation comes from one of Shakespeare’s plays. Give the title of this play:

Frailty, thy name is woman!—
A little month; or ere those shoes were old
With which she followed my poor father’s body
Like Niobe, all tears
5.

How does it happen that Sylvius marries Phebe at the end of As You Like It?

Pieczątka szkoły

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO TURNIEJU WIEDZY Williamie Szekspirze i teatrze elżbietańskim

PEŁNA NAZWA SZKOŁY
............................................................................................................................. ...........................................
........................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................
ADRES SZKOŁY
........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...........................................
.....................................................................................................................
TELEFON / FAX / E-MAIL
.......................................................................................................................................................

NAZWISKA I IMIONA UCZESTNIKÓW
............................................................................................................................. ...........................................
............................................................................................................................. ...........................................
.....................................................................................................................

OPIEKUN
............................................................................................................................. ..........................
TELEFON KONTAKTOWY.......................................................................................................

