
Staszicowski Turniej Retoryczny

Staszicowski Turniej Retoryczny odbędzie się 13 grudnia 2018 roku 
(czwartek) w IV LO im. S. Staszica z Oddziałami Dwujęzycznymi 
w Sosnowcu (Plac Zillingera 1).

Uczestnik turnieju musi samodzielnie przygotować i wygłosić przemówienie, 
którego myślą przewodnią będą słowa Rogera Bacona: Znajomość języków jest 
bramą do wiedzy.

Cele turnieju:

 doskonalenie sprawności językowej młodzieży,
 uwrażliwienie uczniów na kulturę języka ojczystego,
 rozwijanie umiejętności argumentacji przyjętego stanowiska,
 motywowanie do nauki  języków obcych,
 doskonalenie umiejętności wystąpień publicznych.

Warunki uczestnictwa:

 samodzielne przygotowanie i wygłoszenie trwającego do 3 minut 
przemówienia związanego tematycznie z przytoczonymi wyżej słowami 
Rogera Bacona,

 wypełnienie karty zgłoszenia oraz jej przesłanie wraz 
z przygotowanym przemówieniem do 5 grudnia 2018 roku drogą 
elektroniczną na adres: liceumstaszica@gmail.com (temat e-maila: 
„Staszicowski Turniej Retoryczny”) lub pocztą  tradycyjną na adres: 
IV LO im. S. Staszica z Oddziałami Dwujęzycznym, Plac Zillingera 1, 
41-206 Sosnowiec (z dopiskiem na kopercie „Staszicowski Turniej 
Retoryczny”).



Regulamin turnieju:

 w turnieju mogą uczestniczyć uczniowie III klas gimnazjów oraz 8 klas 
szkół podstawowych,

 każda szkoła może zgłosić do turnieju maksymalnie 3 uczestników,
 zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją  regulaminu                  

i warunków uczestnictwa oraz wyrażeniem zgody na opublikowanie            
na stronie internetowej IV LO w Sosnowcu wizerunków, imion, nazwisk             
i nazw szkół laureatów oraz wyróżnionych uczniów,

 organizatorzy turnieju nie pokrywają kosztów dojazdu uczniów                       
i opiekunów ani nie zwracają przesłanych na turniej przemówień,

 decyzja jury zostanie ogłoszona po zakończeniu turnieju i będzie  
ostateczna,

 przygotowane i wygłoszone przemówienie nie może zawierać 
wulgaryzmów ani treści obraźliwych, uwłaczających czyjejś godności  
lub naruszających inne dobra osobiste kogokolwiek,

 laureaci otrzymają dyplomy i nagrody książkowe, uczniowie wyróżnieni 
dyplomy,

 nagrody i dyplomy zostaną wręczone uczestnikom turnieju w terminie 
podanym przez organizatora.

Kryteria oceny wygłoszonych przemówień:

 zgodność z tematem,
 oryginalność ujęcia zagadnienia,
 poprawność językowa, funkcjonalne wykorzystanie środków 

retorycznych,
 ogólne wrażenie wywołane przez mówcę (sugestywność oracji, dykcja, 

intonacja głosu, gestykulacja).

Turniej rozpocznie się o godz. 12.00. Serdecznie zapraszamy uczestników 
i ich opiekunów do IV LO im. S. Staszica z Oddziałami Dwujęzycznymi 
w Sosnowcu, Plac Zillingera 1.

www.staszic.edu.pl


