
REGULAMIN KONKURSU Miesiąc z… 

1. Konkurs Miesiąc z… potrwa od 5 września 2022 r. do 15 czerwca 2023 r.  

2. Uczestnik udziela pisemnej odpowiedzi na zestaw 10 pytań miesiąca. Pytania dotyczą postaci, 

książki, problemu podanego w nagłówku zabawy.  

3. Odpowiedzi w pliku doc. lub w treści wiadomości należy przesłać elektronicznie:  

konkursmiesiac@gmail.com – zgłoszenia się przyjmowane do końca każdego miesiąca. 

4. Ocenie podlega poprawność merytoryczna i językowa. Należy odpowiadać pełnym zdaniem. 

5. Odpowiedzi nie będą przyjmowane po terminie.  

6. Do konkursu można przystąpić w dowolnym miesiącu jego trwania (wrzesień – czerwiec). 

7. Wraz z początkiem kolejnego miesiąca zostanie opublikowana lista rankingowa  

oraz wykaz poprawnych odpowiedzi na pytania poprzedniego miesiąca 

8. Podsumowanie konkursu odbędzie się w czerwcu. 

KWIECIEŃ 

Miesiąc z… językiem angielskim po polsku  
 

 

1. Proszę podać tłumaczenie: Methinks, I see… Where? — In my mind's eses, imię i nazwisko autora 

oraz oryginalne źródło cytatu. [3p.] 

2. Kto z polskich poetów i w jakim utworze wykorzystał cytat z pytania 1.? [2p.] 

3. Proszę zinterpretować słowa: Więcej jest rzeczy na ziemi i w niebie, Niż się ich śniło waszym 

filozofom. Kto jest ich autorem? [2p.] 

4. Za czyjego panowania powstał teatr elżbietański? [1p.] 

5. Proszę rozpoznać fragment i podać tytuł powieści angielskiego pisarza i dziennikarza: 

Winston stał tyłem do teleekranu. Tak było bezpieczniej, choć - jak wiedział - z pleców też można 

wiele wyczytać. Kilometr dalej potężny biały gmach Ministerstwa Prawdy, jego miejsce pracy, górował 

nad ponurym krajobrazem. I to jest Londyn, pomyślał z niejasną odrazą, główne miasto Pasa 

Startowego Jeden, trzeciej pod względem zaludnienia prowincji Oceanii. Usiłował wydobyć z pamięci 

jakieś wspomnienia z dzieciństwa, żeby się przekonać, czy Londyn zawsze wyglądał tak samo. 

[1p.] 

 

6. Który z polskich noblistów usytuował akcję swojego utworu w Londynie? Proszę podać imię  

i nazwisko autora oraz tytuł powieści. [2p.] 

7. Kim jest anglista, a kim amerykanista? Proszę wyjaśnić. [2p.] 

8. Który język jest językiem fleksyjnym? – język polski czy język angielski? Proszę wskazać  

i wyjaśnić. [2p.] 

9. Z jakiej dynastii pochodzi obecny król Zjednoczonego Królestwa? Proszę zapisać oryginalnie  

i fonetycznie. [2p.] 

10. Jaką książkę w języku angielskim zaproponowałbyś znajomemu? Dlaczego? [2p.]  

 

 


