SZKOLNY KONKURS WIEDZY O STANACH ZJEDNOCZONYCH
ZESTAW PYTAŃ
1. Który amerykański stan jest największy?
2. W jakim mieście znajduje się Golden Gate Bridge?
3. Kto jest obecnym prezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej?
4. W jakim stanie znajduje się Dolina Krzemowa ?
5. Wymień nazwiska dwóch Polaków, którzy byli bohaterami wojny o niepodległość / 1775 – 1783/.
6. Kiedy obchodzi się w Stanach Zjednoczonych Święto Dziękczynienia /Thanksgiving Day/ ? Podaj dzień
i miesiąc.
7. Ile osób zasiada w Senacie – Izbie Wyższej Kongresu USA?
8. Podaj nazwy trzech spośród pięciu tzw. Wielkich Jezior znajdujących się na granicy USA i Kanady.
9. …………………………. , stojąca na małej wyspie w porcie Nowy Jork była darem dla Amerykanów od
ludu francuskiego w 1886 r.
10. Który z amerykańskich pisarzy otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury?
11. Podaj nazwę siedziby Prezydenta Stanów Zjednoczonych?
12. Dokąd i z jakiego miasta została przeniesiona stolica USA w 1800r.?
13. Który z prezydentów Stanów Zjednoczonych uczestniczył w konferencjach w Teheranie i Jałcie?
/decydujących o układzie geopolitycznym Europy po drugiej wojnie światowej/ Podaj imię i nazwisko.
14. Podaj nazwy dwóch amerykańskich promów kosmicznych.
15. Podaj nazwę amerykańskiego statku kosmicznego, który z ludźmi na pokładzie po raz pierwszy w historii
wylądował na powierzchni Księżyca:
16. Siedzibą Kongresu Stanów Zjednoczonych – dwuizbowego parlamentu jest …………………….. .
17. Podaj nazwę miasta położonego w pobliżu Los Angeles, zamieszkałego przez wielu sławnych gwiazd
filmu estrady i show biznesu.
18. Yellowstone National Park /Park Narodowy Yellowstone/ znajduje się w: (podaj nazwę gór)
19. Jedna z największych roślin na świecie, rosnąca w Kalifornii, sięgająca blisko 100 metrów wysokości
to…… .
20. Hawaje są stanem USA od ..........................
21. Dzień Niepodległości Stanów Zjednoczonych (Independence Day) obchodzony jest ..……… ./miesiąc,
dzień/.
22. Które miasto Stanów Zjednoczonych nazywane jest Big Easy /Wielkim Luzem/?
23. Nowy Jork /New York/ pierwotnie był kolonią:
24. Główną rolę w Forest Gump, amerykańskim, kultowym, oskarowym filmie zagrał ………… /imię,
nazwisko/.
25. Który stan został kupiony od Francuzów 1803 roku?
26. Trzynaście pasów na pladze amerykańskiej symbolizuje ...........................
27. Kto wykonuje utwór Streets of Philadelphia?
28. W miejscu gdzie stały wieże World Trade Center powstanie:
29. Co to jest Pentagon i gdzie się mieści?
30. Który amerykański prezydent pełnił swą funkcję największą liczbę kadencji:

Regulamin szkolnego konkursu wiedzy
o Stanach Zjednoczonych
Termin: marzec 2018
Uczestnicy: Uczniowie klas 5
Cele konkursu:
1. Sprawdzenie wiedzy uczniów o Stanach Zjednoczonych.
2. Zachęcanie młodzieży do samodzielnego zdobywania wiedzy o Stanach Zjednoczonych –
historii, kulturze, geografii, zwyczajach, świętach.
3. Wzbudzenie zainteresowania językiem angielskim.
4. Zachęcanie do pozytywnej rywalizacji i rozwijania swoich ambicji.
5. Umożliwienie uczniom sprawdzenia własnej wiedzy zdobytej na lekcjach języka
angielskiego, zajęciach pozalekcyjnych i innych przedmiotach oraz stworzenie szansy
wygrania.
Organizacja konkursu:
1.Konkurs ma jeden etap w formie pisemnej w języku polskim.
2. Zgłaszający się dostają zestaw 30 pytań do samodzielnego opracowania, z których
następnie zostanie wybrane 15 pytań .
3. Uczniowie chętni do wzięcia udziału mogą zapisać się u organizatora najpóźniej tydzień
przed terminem konkursu.
4. Wszyscy uczestnicy konkursu piszą ten sam test w tym samym miejscu i o tym samym
czasie.
5. Prace uczniów ocenia organizator konkursu.
6. Wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej tydzień po przeprowadzeniu konkursu.
7. Laureaci – zdobywcy pierwszych trzech miejsc, otrzymają dyplomy i nagrody.
Wszelkich informacji udziela organizator konkursu :
Magdalena Gajowiecka
Zapraszam.

