
 

           REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU DRUŻYNOWEGO pt. "LingwiStaś"                                 
NA KREATYWNĄ WYPOWIEDŹ PISEMNĄ W JĘZYKU ANGIELSKIM                                                                                                                                                       

 
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.S.Staszica w Sosnowcu;  w ramach Festiwalu Języków Obcych; podczas lekcji lektoratowych. 

IV                                                                                                                                                                                                                                       

NAGRODY                                                                                                                                                                                                                                  

Wszyscy uczestnicy zwycięskich drużyn otrzymają ocenę celującą z języka angielskiego wagi 3.                                                                            

Zwycięskie prace będą opublikowane na stronie internetowej Szkoły w zakładce:  Dla Uczniów / Lingwistaś  

 V 
TEMATYKA KONKURSU  
Kilkuosobowe drużyny uczniów (2-6 osób) stworzą w ramach jednej jednostki lekcyjnej (45 minut) wypowiedź pisemną w języku 
angielskim na zadany temat.  
Po zakończeniu lekcji – po upływie 45 minut – wspólną, twórczą pracę należy przerwać, a jej efekty – Wasze dzieło  - podpisane 
imionami i nazwiskami wszystkich członków drużyny oraz klasą - należy przesłać do koordynatora konkursu (Katarzyna Widera) jako 
załącznik/dokument tekstowy przez MS Teams (czatem).  
Czas przeznaczony na przepisywanie zadania w edytorze tekstu nie wlicza się do regulaminowych 45 minut. Pracę należy odesłać 
nawet w sytuacji, gdy nie zostanie ona dokończona. Termin nadsyłania prac mija w środę, 26.01.2022r. o godz. 15:30.  
W bieżącej edycji konkursu dopuszczalna jest możliwość kilkukrotnej konsultacji ze słowniczkiem polsko-angielskim. 
 
Prace będą ocenianie pod względem  
- realizacji wymaganych treści 
- kreatywności 
- poprawności leksykalno-gramatycznej 
 
 
 
 
 
 
 



 

Festiwal Języków Obcych 2022: 

Write an alphabetical poem (it does not have to rhyme!) to explain what it is like to learn a foreign language.  

Napiszcie własny wiersz alfabetyczny w języku angielskim, (wcale nie musi się rymować!), w którym wyjaśnicie co to znaczy, Waszym 

zdaniem, uczyć się języka obcego.       Wiersz rozpocznijcie stwierdzeniem: WHAT IT IS LIKE TO LEARN A FOREIGN LANGUAGE. 

Podpowiedź:     For alphabet poems, write all 26 letters of the alphabet, each on a new line, on the left side of your paper. Then think of a story 
that you want to narrate or a theme for your poem. Jot down a few notes or an outline. Once you have the details decided, begin writing your 
poem with one phrase or sentence on each line. The first word of each phrase or sentence must begin with the letter of the alphabet on that line.   
(https://penandthepad.com/write-alphabet-poem-2286174.html) 

 

Wiersz alfabetyczny odznacza się charakterystyczną budową – każdy jego wers rozpoczyna (kolejna) litera alfabetu. Oto przykład 
takiego wiersza: 

 

 

 

POWODZENIA! 
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