
„This place is my favourite space”  

GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

 
I. ORGANIZATOR:  
 

Szkoła Podstawowa im. Ewarysta Estkowskiego w Kostrzynie 

 
II. ADRESACI:  
 

Uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych z gminy Kostrzyn ( SP Siekierki Wielkie, SP Iwno, SP 
Brzeźno, SP Gułtowy, SP Czerlejno) 

 
III. CELE: 
 

 motywowanie uczniów do poznawania regionu, który zamieszkują;  
 popularyzacja języka angielskiego;  
 propagowanie wykorzystywania technologii komputerowej w nauce języków obcych;  
 rozwijanie umiejętności korzystania z zasobów Internetu i urządzeń elektronicznych;  
 rozwijanie aktywności uczniów wykraczającej poza obowiązujące programy nauczania  
 rozwijanie uzdolnień uczniów  
 kształcenie umiejętności pracy w grupach 
 pogłębienie współpracy między szkołami podstawowymi gminy Kostrzyn 

 
 

IV. FORMA: 
 

1. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie pracy pt."This place is my favourite space". 

Tematem powinna być okolica (teren gminy Kostrzyn), w obrębie której się mieszka. Zadanie 

polega na zaprezentowaniu ciekawego miejsca spędzania czasu wolnego, ulubionej przestrzeni 

(np. my town / my village / house / room / classroom / playground, itp.) zareklamowanie tego 

miejsca, zachęcenie do odwiedzenia. 

2. Forma pracy:  

Kategoria I: praca multimedialna:  

 filmik (długość ok. 5 min) 

 prezentacja multimedialna z użyciem programu PPT lub Prezi (ok.15 slajdów) 

Kategoria II:  praca plastyczna:  

 plakat 

 broszura 



 
 
V. WARUNKI UCZESTNICTWA: 
 

 1. Prace mogą być wykonane indywidualnie lub w grupach 2-3 osobowych.  
 

2. Niezależnie od kategorii, językiem opisu w pracach konkursowych jest wyłącznie język 
angielski.  

 
3. Prezentacje multimedialne lub filmy powinny być zapisane na płycie CD lub DVD lub dysku 
przenośnym z możliwością odtworzenia w systemie Windows. 
 
4. Każda szkoła wyłania najlepsze prace na terenie swojej szkoły. 
 
5. Po wyłonieniu najlepszych prac nauczyciel języka angielskiego danej szkoły wysyła lub 
dostarcza prace na adres:  Szkoła Podstawowa im. Ewarysta Estkowskiego, ul. Piasta 1, 62-025 
Kostrzyn. 
 

 

VII. TERMINY KONKURSU: 
 

1. Każda szkoła wyłania najlepsze prace i przesyła lub dostarcza je do sekretariatu Szkoły 

Podstawowej w Kostrzynie do końca kwietnia 2016 r. wraz z wypełnionym i podpisanym 

formularzem zgody rodziców/opiekunów (Załącznik 1). Prace muszą być podpisane (autorzy, 

szkoła, opiekun).  

2. Osoby składające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora 

konkursu swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby 

konkursu. 

3. Komisja konkursowa na etapie gminnym wyłoni 3 zwycięskie prace w obydwu kategoriach. 

Wręczenie nagród odbędzie się w maju w Szkole Podstawowej w Kostrzynie.  Dokładna data 

zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły. 

 
VI. KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH W ETAPIE FINAŁOWYM: 
 

1. Strona językowa pracy (użycie języka angielskiego). 

2. Pomysłowość i oryginalność przekazywanych treści. 

3. Strona techniczna (czytelność przekazu, spójność informacji, jakość materiału). 

4. Ogólny wyraz artystyczny.  

 

 

 


