
 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU DRUŻYNOWEGO                                  
NA KREATYWNĄ WYPOWIEDŹ PISEMNĄ W JĘZYKU ANGIELSKIM                                                                     

p.t.: " The Adventures of LingwiStaś"                                                                          
DLA UCZNIÓW KLAS 1 i 2 LO 

 
I   
 ORGANIZATOR KONKURSU 
Organizatorem konkursu jest IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica                            
w Sosnowcu ; 
koordynator: mgr Katarzyna Widera 
 
II 
 CEL KONKURSU  
Celem konkursu jest:  
- doskonalenie umiejętności sztuki pisania w języku obcym  
- praca w zespole 
- rozwijanie kreatywności uczniów 
 
III                                                                                                                                                                                                                   

TERMIN I MIEJSCE                                                                                                                                                                                               

IV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica w Sosnowcu;                                                                                                          

w ramach Festiwalu Języków Obcych (22.02.-24.02.2021) ; podczas lekcji lektoratowych – przeprowadzanych 

zdalnie za pomocą aplikacji MS Teams lub indywidualnie – pracując w grupie (zdalnie, na MS Teams, w czasie nie 

dłuższym niż 45 minut)  

IV                                                                                                                                                                                                           

NAGRODY 

W bieżącej edycji Konkursu (Festiwal Języków Obcych 2o21) wszyscy uczestnicy zwycięskich drużyn otrzymają trzy 
oceny z języka angielskiego wagi 1 celujące (za treść, kreatywność, poprawność leksykalno-gramatyczną). 
Zwycięskie prace będą opublikowane (wraz z imionami i nazwiskami twórców)  na stronie internetowej Szkoły w 
zakładce:  Dla Uczniów / Lingwistaś. Nadesłanie pracy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na (ewentualną) 
publikację. 
 
 
 V 
WYMAGANIA KONKURSOWE 
Kilkuosobowe drużyny uczniów (2-6 osób) stworzą w ramach jednej jednostki lekcyjnej (45 minut) wypowiedź 
pisemną w języku angielskim na zadany temat.  



Pracę konkursową należy przesłać do koordynatora konkursu (Katarzyna Widera) za pomocą czata MS Teams w 
dniu, w którym drużyna wspólnie pracowała nad swą wypowiedzią, ale nie później niż do środy, 24.02.2021r. do 
godz. 16:00.  
 
Praca musi zawierać imiona i nazwiska (podajcie również klasę) wszystkich członków drużyny.     
Dopuszczalne są drużyny (koleżeńskie☺) międzyklasowe. Jeżeli decydujecie się przystąpić do konkursu w trybie 
pozalekcyjnym, niezbędne jest nastawienie stopera lub innego "czasoodmierzacza" – czas wykonania zadania to 45 
minut. 
 
VI   
KRYTERIA OCENY 
Prace będą ocenianie pod względem  
- realizacji wymaganych treści 
- kreatywności 
- poprawności leksykalno-gramatycznej 
 
VII  
TEMATYKA KONKURSU 
 
Write an interview ( an amusing and funny dialogue) in which an imaginary character called LingwiStaś asks a 

famous person 7 questions in order to get to know his/her life and achievements better.  

 Napisz wywiad (w formie zabawnego i humorystycznego dialogu) w języku angielskim, w którym fikcyjna postać 

„LingwiStasia" przeprowadzi za pomocą 7 pytań wywiad ze słynną postacią z obszaru krajów anglojęzycznych, aby 

przybliżyć czytelnikom ☺ jej życie i twórczość.  (Limit słów 200 – 250 , nie wliczając w to podanego rozpoczęcia i 

zakończenia ). Postać należy wybrać n.p. z list dostępnych w linkach: 

https://www.washington.edu/news/2009/12/10/100-greatest-americans/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/100_Greatest_Britons 

 

A oto zdania, które należy zamieścić we wstępie i zakończeniu: 

 

"Is this really you?   I can't believe how lucky I am!   May I ask you some questions?" 

. . . . . . .  

"It has been a pleasure talking to you!"  

 

Powodzenia! 

 

https://www.washington.edu/news/2009/12/10/100-greatest-americans/
https://en.wikipedia.org/wiki/100_Greatest_Britons

