
ZAPROSZENIE 
 

Serdecznie zapraszamy  

młodzież szkół gimnazjalnych  

do udziału w konkursie  

na najciekawszą prezentację 

multimedialną  

pod hasłem  

 

KRAJE ANGLOJĘZYCZNE 

 

 
Szkolni koordynatorzy konkursu: 

Barbara Cylwik 

Agnieszka Kosińska 

Iwona Szczerbińska 

Małgorzata Wiska-Koszykowska 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

REGULAMIN KONKURSU NA NAJCIEKAWSZĄ PREZENTACJĘ 

MULTIMEDIALNĄ 

‘KRAJE ANGLOJĘZYCZNE’ 

 

I. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki  

w Juchnowcu Górnym. Czas trwania konkursu: 15.03.2012 – 14.05.2012. 

 

II. Cele konkursu: 

 Poszerzenie wiedzy na temat krajów anglojęzycznych, takich jak Wielka 

Brytania, Irlandia, USA, Kanada, Australia oraz Nowa Zelandia. 

 Prezentacja informacji przy pomocy techniki komputerowej (prezentacja 

multimedialna wykonana w technice Power Point). 

 Rozwijanie zainteresowań oraz integrowanie umiejętności posługiwania 

się językiem angielskim. 

 

 

III. ZASADY UCZESTNICTWA 

Uczestnicy: uczniowie klas gimnazjalnych. 

Tematyka: kraje anglojęzyczne tj. Wielka Brytania, Irlandia, USA, Kanada, Australia 

oraz Nowa Zelandia. 

Warunkiem udziału w konkursie jest wysłanie informacji o zgłoszeniu uczestnictwa w 

konkursie w terminie do 30 marca 2012r drogą mailową: 

e-mail: iwonamisia@wp.pl 

Forma: prace konkursowe należy składać w formie 5-10 minutowej prezentacji 

multimedialnej w programie Power Point w języku angielskim na temat jednego 

wybranego kraju, przygotowanej na płycie CD.                                                            

Prace mają być wykonane indywidualnie. 

Prezentacja powinna obejmować najważniejsze oraz najciekawsze informacje  

nt. danego kraju np. hymn, symbole narodowe, nawyki kulinarne, tradycje,  

najciekawsze miejsca. Uczestnicy konkursu z ubiegłego roku szkolnego nie mogą 

wybrać tego samego kraju na swoją prezentację. 

 

 



Do pracy konkursowej należy dołączyć następujące dane uczestnika: 

imię i nazwisko, wiek autora, klasę, adres szkoły z kodem pocztowym, numerem 

telefonu oraz e-mail szkoły, a także  

imię i nazwisko nauczyciela / opiekuna, pod kierunkiem którego praca została 

wykonana lub zaznaczyć, że została wykonana samodzielnie. 

W pracy należy umieścić bibliografię. 

 

Termin zgłaszania prac: 

Prace konkursowe można przesyłać do dn. 23 kwietnia 2012r.  

 listownie na adres: 

Zespół Szkół im. Ks. J. Popiełuszki w Juchnowcu Górnym  

Ul. Szkolna 5, 16-061 Juchnowiec   - z dopiskiem Konkurs multimedialny 

‘Kraje anglojęzyczne’ 

 lub przekazać nauczycielowi j. angielskiego uczącego w danej szkole, który 

prześle pracę. 

IV. Zasady przyznawania nagród: 

1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja Konkursowa powołana 

przez organizatorów w składzie:  

Barbara Cylwik 

Agnieszka Kosińska 

Iwona Szczerbińska 

Małgorzata Wiska- Koszykowska 

Agnieszka Zajkowska 

2. Jury oceniając prace będzie brało pod uwagę: 

- zawartość i poprawność merytoryczną, 

- poprawność językową, 

- interesujący sposób przedstawienia kraju, 

- czytelność i poprawność prezentacji, 

- umiejętność przedstawienia prezentacji na forum rówieśników. 

 

3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nieodwołalne. Nazwiska zwycięzców 

zostaną przekazane drogą mailową do szkół uczestniczących w konkursie do 30 

kwietnia. Spośród zaprezentowanych prac zostaną wyłonieni zdobywcy I, II, III 

miejsca  



(miejsca zostaną przyznane po prezentacji pracy przez jej autora). 

4. Zwycięzcy zostaną nagrodzeni dyplomami, a opiekunowie otrzymają 

podziękowania za przygotowanie uczniów.  

5. Laureaci wraz z opiekunami zostaną zaproszeni na wręczenie nagród 

 i prezentację swoich prac. 

6. Wręczenie nagród nastąpi 14 maja 2012 roku (poniedziałek) o godz. 10.00        

w Zespole Szkół im. Ks. J. Popiełuszki w Juchnowcu Górnym, ul. Szkolna 5. 

 

V. Postanowienia końcowe. 

Prace przesłane na konkurs są przesyłane na koszt oraz własne ryzyko uczestnika          

i nie będą odsyłane. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania 

otrzymanych prac do celów edukacyjnych. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas przesyłki. 

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej organizatora. 

Osoby nagrodzone wyrażają zgodę na zamieszczenie swojego imienia i nazwiska 

oraz danych szkoły na stronie internetowej organizatora. 

Przez przystąpienie do konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte                             

w regulaminie. 

 

 

 

 

 


