
REGULAMIN KONKURSU KRASOMÓWCZEGO 

W JĘZYKU ANGIELSKIM 

”SPEAK YOUR MIND”

I. ORGANIZATOR KONKURSU

Organizatorem konkursu jest IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica z 

Oddziałami Dwujęzycznymi, koordynator: Aleksandra Kiełtucka.

II. CEL KONKURSU 

Celem konkursu jest:

1. kształtowanie umiejętności i popularyzowanie wypowiedzi publicznej w 

języku angielskim ze szczególnym naciskiem na dbałość o:

 Logiczne i klarowne formułowanie opinii na podany temat;

 Dobór przekonywujących i odpowiednich dla tematu argumentów; 

 Spójność wypowiedzi;

 Dykcję, intonację, modulację głosu, komunikacje pozawerbalną;

 Kontakt z odbiorcą

2. doskonalenie umiejętności wyrażania i uzasadniania własnych poglądów;

3. przygotowanie do wypowiedzi publicznej w życiu zawodowym.

III. TEMATYKA KONKURSU 

Uczestnik przygotowuje samodzielnie przemówienie w obrębie tematów ”What human 

quality do we need more of?” lub ”Real learning doesn't occur in a classroom”. Czas 

przemówienia to 7 minut. Uczestnik jest zobowiązany do pełnego wykorzystania limitu czasu 

z tolerancją 30 sek. Przemówienie może (ale nie musi) być opatrzone prezentacją 

multimedialną Power Point lub Prezi zawierającą nie więcej niż 7 slajdów. Uczestnik wygłosi 

swoje przemówienie przed audytorium i jury bez notatek.  

Jury ocenia prezenterów w obrębie następujących kryteriów: 



1. Treść prezentacji – struktura kompozycja (wprowadzenie, rozwinięcie, 

zakończenie i proporcje pomiędzy poszczególnymi komponentami), 

znajomość tematu, wartość merytoryczna i siła argumentów;

2. Siła wyrazu i przekazu - umiejętność komunikowania myśli, emocji i 

osiągnięcie ogólnych celów za pomocą odpowiednio dobranych słów.

3. Kontakt z odbiorcą – umiejętność budowania relacji z publicznością;

4. Styl i technika - umiejętności pozawerbalne: naturalność, humor, techniki 

retoryczne, mowa ciała (gesty i mimika), ruch, kontakt wzrokowy, 

płynność wypowiedzi etc.;

5. Umiejętności językowe – słownictwo, gramatyka, poprawność językowa

III. TERMIN I MIEJSCE 

Konkurs odbędzie się dnia 31 stycznia 2019 w sali nr 76  na 4 i 5 godz. Lekcyjnej.

IV. NAGRODY

1. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy potwierdzające udział w 
Konkursie. 

2. Laureaci Konkursu oprócz dyplomów otrzymają ocenę celującą o wadze 3.
V. ZGŁOSZENIE

Zgłoszeń należy dokonywać osobiście u Aleksandry Kiełtuckiej (sala nr 76), składając 

wypełniony formularz zgłoszenia do 29 stycznia br.



KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU 
KRASOMÓWCZEGO

W JĘZYKU ANGIELSKIM

”SPEAK YOUR MIND”
(proszę wypełnić drukowanymi literami)

IMIĘ I NAZWISKO:  

KLASA:

NAUCZYCIEL JĘZYKA 
ANGIELSKIEGO:
TEMAT: 1. What human quality do we need more 

of?□
2. Real learning doesn't occur 

in a classroom □

ADRES MAILOWY:

OŚWIADCZENIE O 
AUTORSTWIE:

Oświadczam, że pracę niniejszą przygotowałem (-am) 
samodzielnie. Wszystkie dane, istotne myśli i sformułowania 
pochodzące ze źródeł zewnętrznych (przytoczone dosłownie 
lub niedosłownie) są udokumentowane w załączniku nr 1.

DATA: 

PODPIS:



ZAŁĄCZNIK NR 1: 

LISTA ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH wykorzystanych w prezentacji podczas konkursu :

”SPEAK YOUR MIND”
(proszę wypełnić drukowanymi literami)

l.p. Tytuł Autor Forma1
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1 Rodzaj materiału, np.: książka, magazyn, strona www, korespondencja e-mail, prezentacja etc. 


