
                                                                                                                                  
 

 

 

 

 

 

I Liceum Ogólnokształcące w Głownie  

ma zaszczyt zaprosid uczniów klas ósmych do udziału  

w konkursie języka angielskiego 

‘Let’s celebrate – British and American Festivals’ 

organizowanego pod honorowym patronatem 

Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych 

Uniwersytetu Łódzkiego 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                  
 

 

 

 

 

Cele konkursu: 

 rozpowszechnianie kultury i tradycji krajów anglojęzycznych, 

 rozwijanie kompetencji i sprawności językowych, 

  motywowanie do nauki języka angielskiego, 

 doskonalenie umiejętności TiK, 

 nawiązywanie współpracy międzyszkolnej, 

 promowanie znaczenia znajomości języka angielskiego we współczesnym 

świecie, 

 zachęcanie do samodzielnego pogłębiania wiedzy  

i umiejętności, 

 wzrost samooceny uczestników konkursu, 

 propagowanie zasad uczciwej rywalizacji ‘fair play’. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                  
 

Zasady uczestnictwa w konkursie: 

1. W konkursie mogą wziąd udział uczniowie klas ósmych szkół 

podstawowych z powiatów zgierskiego, łowickiego i brzezioskiego. 

2. Każda szkoła może zgłosid tyle zespołów uczniowskich, ile oddziałów klas 

ósmych funkcjonuje w danej placówce (min. 1 zespół). Każdy zespół 

składa się z trzech uczestników. 

3. Szkoły wysyłają zgłoszenia zespołów uczniowskich do 19.02.2021 r. 

według załączonej karty zgłoszenia – zał. 2 (jeśli szkoła zgłasza więcej niż 

jeden zespół należy wypełnid osobne karty zgłoszenia). 

4. Konkurs składa się z dwóch etapów, możliwych do przeprowadzenia  

w warunkach epidemicznych.  

5. Po etapie drugim zostaną wyłonieni zwycięzcy. Za zajęcie miejsc I, II, III 

zostaną przyznane nagrody oraz dyplomy, a dla wszystkich uczestników 

organizatorzy przewidują wyróżnienia i drobne upominki. 

 

6. Przebieg konkursu: 

 etap pierwszy: prezentacja multimedialna: 

 przygotowanie prezentacji multimedialnej  

w języku angielskim przez zespoły uczniowskie – realizacja 

wybranego tematu dotyczącego danego święta brytyjskiego 

lub amerykaoskiego (zał. 1) 

 wyboru tematu należy dokonad podczas zgłoszenia 

(wpisując na karcie zgłoszenia nazwę święta w odpowiednie 

miejsce; decyduje kolejnośd zgłoszeo; w przypadku wyboru 

tych samych tematów organizator poinformuje opiekuna 

zespołu o takiej sytuacji, prosząc o dokonanie innego 

wyboru) 

 prezentacja multimedialna powinna składad się 

maksymalnie z 15 slajdów, wliczając w to slajd tytułowy oraz 



                                                                                                                                  
 

koocowy (zawierający informacje bibliograficzne oraz dane 

dotyczące zespołu i opiekuna) 

 każdy zespół przygotuje też 5 pytao w języku angielskim  

(zał. 3), dotyczących wybranego do prezentacji święta;  

po sprawdzeniu przez Komisję Konkursową będą one 

wykorzystane w etapie drugim (oczywiście autorzy pytao nie 

będą odpowiadad na pytania ułożone przez siebie ani 

dotyczące wybranego tematu ich prezentacji) 

 termin nadsyłania prezentacji oraz pytao na adres mailowy 

szkoły do dn. 12.03.2021 r. 

 nadesłane prezentacje zostaną ocenione przez Komisję 

Konkursową i punktacja z nich zostanie doliczona do 

punktów z etapu drugiego  

 kryteria brane pod uwagę w ocenie prezentacji to: wartośd 

merytoryczna; poprawnośd i bogactwo językowe; układ 

prezentacji; estetyka wykonania; techniczna poprawnośd; 

oryginalnośd i kreatywnośd w doborze pomysłów i narzędzi 

 

 

 etap drugi: częśd ustna konkursu – spotkanie na platformie MS 

Teams w ustaleniu z opiekunami zespołów (w przypadku powrotu 

do zajęd stacjonarnych możliwe także spotkanie tradycyjne  

w siedzibie I LO w Głownie); przewidywany termin spotkania  

w dn. 19-23.04.2021 r. (do ustalenia z opiekunami zespołów): 

 każdy zespół będzie odpowiadał na losowo wybrane przez 

siebie pytania (I częśd to pytania uczestników, II częśd to 

pytania eksperckie – studenci / pracownicy WSMiP UŁ) 

dotyczące różnych świąt brytyjskich i amerykaoskich  

(z listy w zał. 1) 



                                                                                                                                  
 

 Komisja Konkursowa oceni w tej części poprawnośd 

językową i merytoryczną, kreatywnośd, zastosowanie 

odpowiedniego nazewnictwa oraz zasób leksykalny  

 każdy zespół może wybrad jednego lidera, który odpowiada 

na pytania lub odpowiadają wszyscy (jeśli zespół zdecyduje 

się na drugą opcję, zyskuje dodatkowe punkty) 

 w przypadku remisu przewidziana dogrywka  

w postaci ‘Extra Task’ (zadanie specjalne) 

 

7. Po zakooczonych zmaganiach konkursowych nastąpi podliczenie 

punktów oraz podsumowanie, podczas którego przyznane zostaną 

nagrody oraz wyróżnienia. 

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie  

 

 

 

 

 

 

Ewentualne pytania prosimy kierowad do szkolnego koordynatora konkursu,  

p. Katarzyny Kamioskiej drogą mailową: kate290@wp.pl 

 

mailto:kate290@wp.pl


                                                                                                                                  
 

Załącznik 1 

 

British and American Festivals – list: 

 

1. Halloween 

2. Bonfire Night (Guy Fawkes’ Day) 

3. Pancake Day (Shrove Tuesday) 

4. The Queen’s Birthday 

5. St. Patrick’s Day 

6. April Fool’s Day 

7. Burns’ Night 

8. Notting Hill Carnival 

9. Remembrance Day 

10.Boxing Day 

11.Independence Day (4th July) 

12.Thanksgiving 

13. Columbus Day 

14. Valentine’s Day 

15. Mardi Gras 



                                                                                                                                  
 

 

Załącznik 2   

Karta zgłoszenia 

Nazwa szkoły 
 
 

 

Adres szkoły 
 

 

Nr telefonu szkoły 
 

 

Adres mailowy szkoły 
 

 

Skład zespołu 1.  
2.  
3.  

Opiekun 
 

 

Kontakt do opiekuna 
 

 

Wybrany temat (z zał. 1) 
 

 

 

Zgłoszenia prosimy przesyład faksem pod numer (42) 719 07 80 do dn. 

19.02.2021 r. 



                                                                                                                                  
 

Załącznik 3 

 

Lista pytao uczestników: 

Nazwa szkoły: 
 

 

Wybrane święto: 
 

 

Pyt. 1 
 

 

Pyt. 2 
 

 

Pyt. 3 
 

 

Pyt. 4 
 

 

Pyt. 5 
 

 

 


