
Konkurs fotograficzny 

"Największe dzieła literatury anglojęzycznej" 

I. WSTĘP  

Konkurs ortograficzny "Największe dzieła literatury anglojęzycznej" 

organizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 3 im. Tadeusza 

Kościuszki w Siedlcach przy współpracy ze Szkołą Podstawową nr 1 

im. Komisji Edukacji Narodowej w Siedlcach. 

II. CELE 

 Głównym celem konkursu jest zapoznanie uczniów z twórczością 

pisarzy i kulturą krajów anglojęzycznych oraz rozwijanie zdolności 

twórczych uczniów. Jest to również ciekawy sposób na zapoznanie  

z największymi dziełami literatury anglojęzycznej oraz motywowanie  

do nauki języków obcych. Konkurs ma także na celu kształtowanie postawy 

tolerancji wobec innej kultury i języka. Równie ważnym celem jest 

integracja młodzieży z różnych szkół.  

III. ZASADY KONKURSU 

 Konkurs skierowany jest do młodzieży klas 7 szkoły podstawowej 

oraz młodzieży gimnazjalnej. Tematem konkursu są "Największe dzieła 

literatury anglojęzycznej".  

 Jest to konkurs, w którym reprezentacja danej klasy bądź uczniów  

z różnych klas (maksymalnie 3 osoby) ma za zadanie przygotować 

prezentację przestrzenną -  na podstawie fotosu/zdjęcia z filmu, ilustracji z 

książki - wcześniej wybranej, charakterystycznej sceny  

z literatury anglojęzycznej, a następnie uwiecznić ją na zdjęciu (format jpg). 



Zadanie uczniów polega na jak najwierniejszym odtworzeniu sceny. 

Uczniowie wraz ze swoim zdjęciem konkursowym załączają fotos z filmu 

bądź ilustrację z książki dla porównania.  

 Załączają również informacje dotyczące wykonanego zdjęcia: nazwę 

utworu literackiego i nazwisko jego twórcy, nazwę (np. imię, nazwisko) 

postaci ukazanych na zdjęciu, krótki opis przedstawionej sceny (w jęz. 

polskim i angielskim, maksymalnie 10 zdań) oraz imiona i nazwiska 

uczniów, którzy przygotowali scenę ukazaną na fotografii.  

 

IV. HARMONOGRAM 

 

 Uczniowie zgłaszają chęć udziału w konkursie nauczycielom  

j. angielskiego, którzy następnie przesyłają kartę zgłoszenia (Załącznik nr 1) 

drogą mailową na adres: katarzyna.lichograj@gmail.com  

bądź kingaparol1989@wp.pl lub przekazują kartę osobiście do 30 kwietnia 

2018 r.  

Gotowe prace należy przesłać drogą mailową 

(katarzyna.lichograj@gmail.com, kingaparol1989@wp.pl) do 21 maja.  

Do dnia 26 maja jury dokona wyboru najlepszych prac. Informacje  

o finalistach dostępne będą na stronie szkół. Przewidujemy nagrody! Udział 

w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody  

na wykorzystanie prac w celach promocji szkoły.  

IV. KRYTERIA OCENY PRAC 

W konkursie oceniane będą: dokładność odwzorowania sceny z wybranego 

utworu, stroje przebranych osób oraz rekwizyty.  
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z przyjęciem w pełni 

postanowień niniejszego regulaminu, 

 każdy uczestnik konkursu wyraża zgodę na utrwalenie na nośnikach 

audiowizualnych jego wizerunku oraz danych zawartych w 

materiałach wydawanych i rozpowszechnianych publicznie w każdej 

formie i technice, 

 za przygotowanie i organizację etapu finałowego konkursu 

odpowiedzialni są organizatorzy:  

– Katarzyna Lichograj (katarzyna.lichograj@gmail.com) – 

nauczycielka j. angielskiego w SP 3 w Siedlcach i Kinga Parol 

(kingaparol1989@wp.pl) – nauczycielka j. angielskiego w SP 3  w 

Siedlcach, 

 komisję konkursową tworzą w równej liczbie nauczyciele ze Szkoły 

Podstawowej nr 3 oraz ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Siedlcach (3 

członków z każdej szkoły), 

 siedzibą komisji organizacyjnej jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. 

Tadeusza Kościuszki, ul. Sekulska 10 08-110 Siedlce. 

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY! 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 1 

KARTA ZGŁOSZENIA 

 

1. Imię i nazwisko uczestnika konkursu/klasa: 

………………………………………………………… 

2. Adres szkoły: 

………………………………………………………… 

3. Telefon kontaktowy: 

………………………………………………………… 

4. Autor/tytuł utworu: 

………………………………………………………… 

 

 

…………………….                            …………………… 

(Data i miejscowość)                          (Podpis nauczyciela) 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie/ zgoda rodziców 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka……………………………………. w konkursie 

fotograficznym ”Największe dzieła literatury anglojęzycznej” oraz oświadczam, że zapoznałam/em 

się z regulaminem konkursu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

dla potrzeb konkursu (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia.29.08.1997r., 

Dziennik Ustaw Nr 133 Poz. 883) 

Data i miejscowość: ……………………………………… 

Podpis rodzica/prawnego opiekuna:……………………... 


