REGULAMIN KONKURSU
NA NAJCIEKAWSZE OPOWIADANIE W JĘZYKU ANGIELSKIM

`Don`t be a couch potato...`
ORGANIZATOR KONKURSU
1. Organizatorem konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Nisku
CELE KONKURSU
1. Inspirowanie do aktywności twórczej.
2. Ujawnianie i rozwijanie zdolności i zainteresowań literackich.
3. Rozszerzanie nauczania języka angielskiego o wymiar twórczości
indywidualnej.
4. Popularyzacja idiomów angielskich.
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Konkurs jest skierowany do uczniów klas starszych PSP oraz klas
gimnazjalnych.
2. Konkurs składa się z dwóch części:
 Warunkiem przystąpienia do dwuczęściowego konkursu jest napisanie
opowiadania w języku angielskim, którego tytuł będzie zawierał angielski
idiom, a treść będzie z nim związana. Opowiadanie powinno być napisane
zgodnie z kryteriami oceniania opowiadania jako wypowiedzi pisemnej na poziomie
rozszerzonym egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego, zawartymi
w informatorze gimnazjalnym z języka angielskiego.

 Długość pracy powinna mieścić się w zakresie 200-250 słów , wymagana jest
edycja komputerowa. Podpisane prace należy złożyć w terminie do 20 maja.
Opowiadanie przekazane na konkurs nie może w żadnej swojej części stanowić
plagiatu lub być kopią jakichkolwiek innych utworów.
Uczestnicy załączają własnoręcznie podpisane oświadczenie:
Oświadczam, iż praca zatytułowana:_______________ jest moim tekstem autorskim i
nie jest w jakiejkolwiek części kopią innych utworów.
Podpis autora pracy_____________________

 Część druga to krótki test zawierający zadania zamknięte i otwarte krótkiej
odpowiedzi. Celem tego etapu będzie sprawdzenie znajomości idiomów
w zakresie następujących tematów: owoce, warzywa, zwierzęta, przedmioty
codziennego użytku.

 Uczestnicy sumują punkty za opowiadanie oraz wynik testu znajomości
idiomów. Zwycięzcą jest osoba z największą ilością punktów.
3. Zgłoszenia przyjmuje p. Urszula Bąk.
CZAS I MIEJSCE KONKURSU
1. Konkurs odbędzie się między 25 a 31 maja 2018 roku. Dokładny termin części
pisemnej, jego godzina i miejsce zostaną podane w terminie późniejszym.
ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. Komisja konkursowa dokona oceny opowiadań. Będzie przy tym brała pod uwagę
następujące kryteria:
 zgodność z poleceniem
 pomysłowość / twórcze ujęcie tematu, walory literackie
 spójność i logikę wypowiedzi
 zakres środków językowych
 poprawność środków językowych.
2. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa oraz ocenę celującą z języka
angielskiego o wadze 4, zwycięzca także certyfikat uprawniający do dnia bez pytania
i niezapowiedzianych kartkówek.

`Don`t be a couch potato`,
come and join us!

Serdecznie zapraszamy!

