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„ THE WORLD OF ENGLISH” 

Rok szkolny 2019/2020 

 

1.Adresat konkursu 

Konkurs adresowany jest do uczniów klas VI - VIII szkół podstawowych  z  terenu  gminy Świlcza. 

 

2.Organizacja konkursu  

Inicjatorem i organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa w Trzcianie we współpracy z Gminnym 

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie, pod  patronatem  Wójta Gminy 

Świlcza. 

Koordynatorem konkursu jest mgr Renata Czubocha. 

 

3.Termin konkursu 

Składanie prac w terminie od 21 październik 2019 r. do 20 listopada  2019 r. 

Rozstrzygnięcie konkurs odbędzie się 6 grudnia 2019 roku. 

 

4.Cele konkursu: 

o Popularyzacja nauki języka angielskiego wśród uczniów  

o Rozwijanie i rozbudzanie zainteresowań uczniów w zakresie języka angielskiego  i informatyki 

o Promowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za proces samodzielnego uczenia się  

i rozwijania umiejętności językowych i informatycznych oraz realizowania się pod względem 

artystycznym 

o Uwrażliwienie uczniów na sztukę i kulturę 

o Kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we 

współczesnym  świecie 

o Popularyzacja nauki języka angielskiego wśród uczniów  

o Rozwijanie i rozbudzanie zainteresowań uczniów w zakresie języka angielskiego  i informatyki  

o Promowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za proces samodzielnego uczenia się  

i rozwijania umiejętności językowych oraz realizowania się pod względem informatycznym 

o Uwrażliwienie uczniów na sztukę i kulturę 

o Kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we 

współczesnym  świecie 

 

5.Warunki uczestnictwa w konkursie 



Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie w terminie do 20 listopada 2019 r.  pracy 

multimedialnej/filmu wraz z jej opisem, spełniającym warunki konkursu, z informacją o uczniu  (imię  

i nazwisko, klasa, szkoła). Uczestnikami konkursu są indywidualni uczniowie. Nie ma limitu prac  

z jednej szkoły. Natomiast jeden uczeń może wykonać tylko jedną pracę. 

 

6.Zakres merytoryczny  

Zakres konkursu jest zgodny z obowiązującą podstawą programową języka angielskiego i informatyki. 

Merytorycznie konkurs obejmuje wiedzę i umiejętność zawarte w podstawie programowej kształcenie 

ogólnego z języka angielskiego i informatyki w szkole podstawowej i gimnazjum oraz w zakresie wiedzy 

o krajach anglojęzycznych. 

 

7.Zasady i przebieg konkursu 

Konkurs ma charakter jednoetapowy. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie prezentacji 

multimedialnej lub filmu. Prezentacja/film ma przedstawiać wybrane przez ucznia sławne miejsca 

pochodzące z krajów anglojęzycznych, jak również  opis  tychże  miejsc w języku angielskim 

zawierający następujące informacje: 

o rola i znaczenia miejsca dla kultury danego kraju, regionu, miasta (np. miejsce pochówku sławnej 

dynastii, atrakcja turystyczna, miejsce zamieszkania zasłużonych osób w przeszłości itp.) 

o jego historię. 

Prezentacja zgłoszona do konkursu powinna być zapisana w formacie umożliwiającym otwarcie jej 

bezpośrednio w programie Power Point. Prezentacja powinna być zapisana w postaci 

samoodtwarzającego się pokazu slajdów o czasie trwania nieprzekraczającym 10 minut. Jako nazwę 

plików należy wpisać swoje nazwisko i imię. Każda przekazana prezentacja powinna zawierać: dane 

autora, nazwę szkoły, tytuł prezentacji, bibliografię, autorów lub źródła pochodzenia wykorzystanych 

zdjęć. 

W prezentacji powinny być zawarte informacje o wykorzystywanych materiałach źródłowych oraz  

o autorach pracy.  

Film zgłoszony do konkursu nie powinien przekroczyć 10 minut. Każdy film powinien zawierać 

czołówkę oraz napisy końcowe (tytuł, nazwisko autora). 

Każdy zgłoszony film musi być nagrany na nośniku DVD: w jednym z formatów: AVI, MPG, WMV, 

MP4. Każda płyta musi posiadać czytelny opis zawierający: imię i nazwisko twórcy, tytuł filmu, czas 

trwania, system zapisu, nazwę i adres szkoły, adres e-mail, telefon kontaktowy. 

Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace wykonane indywidualnie, nigdzie niepublikowane. 

Prace zapisane na płycie CD/DVD lub pamięci masowej USB należy dostarczyć do sekretariatu Szkoły 

Podstawowej w Trzcianie w terminie do dnia 20 listopada 2019 r.  

Mile widziane będą prezentacje z tekstem odczytywanym przez lektora. 



Uwaga: prace konkursowe wraz z nośnikami stają się własnością organizatora. 

 

8.Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w Gminnym Centrum Kultury, Sportu  

i Rekreacji w Trzcianie po zakończeniu konkursu. Podczas ogłoszenia wyników przewidziane jest 

spotkanie laureatów konkursu wraz z opiekunami, pokaz prezentacji biorących udział  

w konkursie.  

 

9.Kryteria oceny  

Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwać będzie Jury w składzie: dwóch nauczycieli ze SP  

w Trzcianie oraz dwóch nauczycieli wyłonionych spośród przedstawicieli szkół biorących udział  

w konkursie.  

Kryteria oceny części merytorycznej: 

-  zgodność z tematyką konkursu, 

-  bogactwo i dobór  słownictwa, 

-  poprawność językowa, 

-  oryginalność ujęcia tematu. 

Kryteria oceny prezentacji multimedialnej/filmu: 

- spójność projektu z wytycznymi konkursu,   

- czytelność przekazu, 

- pomysłowość prezentacji/filmu, 

- zgodność treści z hasłem przewodnim konkursu, 

- poprawność merytoryczna zamieszczonych w prezentacji/filmie informacji, 

- przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji, 

- adekwatność zastosowanych narzędzi i efektów do przedstawianych treści, 

- innowacyjność i kreatywność w podejściu do tematu. 

Zwycięzcą konkursu zostanie uczeń, który wykona najciekawszą pracę i najlepiej uzasadni swój wybór. 

Każdy z uczestników otrzyma dyplom. Uczniowie, którzy otrzymają pierwsze, drugie i trzecie miejsce 

uzyskają nagrody rzeczowe. Ponadto szkolni opiekunowie, którzy zgłoszą uczestnictwo swoich uczniów 

otrzymają stosowne zaświadczenia potwierdzające ich zaangażowanie. 

 

10. Postanowienia  końcowe  

o Przystępując do konkursu uczestnicy potwierdzają, iż akceptują niniejszy regulamin i opisane  

w nim warunki uczestnictwa. 

o Uczestnicy konkursu poprzez udział w nim wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych w celu związanym z organizacją konkursy i sposobem ogłaszania wyników. 

 




