
                  
 

 

 

 

IX MIĘDZYSZKOLNY TYDZIEŃ JĘZYKA 
ANGIELSKIEGO 

  

‘WELCOME TO ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES’ 
 

Regulamin w roku szkolnym 2019/2020 
 

1.Organizator: 
Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego 
ul. Odrowąża 75,  

03-310 Warszawa 
2.Uczestnicy: 

Uczniowie techników oraz uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych 
3.Cele: 
1. Rozwijanie wśród uczniów techników i szkół podstawowych motywacji  

   do doskonalenia umiejętności z zakresu języka angielskiego. 
2. Podnoszenie poziomu znajomości języka angielskiego uczniów kształcących się  
   w technikach oraz szkołach podstawowych. 

3. Zachęcanie uczniów do rozwijania umiejętności językowych, zdolności aktorskich  
   oraz  pobudzanie kreatywności. 

4.Upowszechnianie wiedzy z zakresu kultury krajów anglojęzycznych. 
 

4.Termin i miejsce: 

30.03 - 03.04.2020r. 
Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego 
 ul. Odrowąża 75, 03-310 Warszawa;  tel. 22 8110113 

 
5. W Jury zasiądą nauczyciele – przedstawiciele placówek oświatowych,  

które zgłoszą swój udział w Międzyszkolnym Tygodniu Języka Angielskiego. Jury 
przyzna po trzy nagrody w każdym z konkursów. W uzasadnionych przypadkach jury 
ma prawo przyznać dodatkowe nagrody i wyróżnienia. 

 
6. Wręczenie nagród z całego Tygodnia odbędzie się w piątek, 3.04.2020r.  

o godzinie 12.30 na sali gimnastycznej 
Informacje dodatkowe: 
1.Nauczyciele przygotowujący młodzież do udziału w  IX Międzyszkolnym 

Tygodniu Języka Angielskiego otrzymają poświadczenia udziału. 
2.Do wszystkich konkursów można zgłosić do 5 osób z każdej szkoły. 
3.Karty zgłoszeniowe proszę przesyłać na adres pocztowy: 

Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego 
ul. Odrowąża 75 

03-310 Warszawa  
albo na adres e-mail:   britishweek@gmail.com  do 27.03.2020r. 

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 510 491 150. 
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Konkursy ogłoszone w ramach  
IX Międzyszkolnego Tygodnia Języka Angielskiego: 

 

1. Konkurs multimedialny (uczniowie technikum, uczniowie szkoły 
podstawowej): 

 Prezentacje powinny być ilustracją hasła IX Międzyszkolnego Tygodnia 

Języka Angielskiego ‘WELCOME TO ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES’ 

 Jury oceni wykonanie oraz pomysłowość. 

 Prace na ten konkurs należy dostarczyć do 27.03.2020r. 

 Ocena prac odbędzie się – 30.03.2020r. godz.14.30. 
 

2. Konkurs plastyczny (uczniowie technikum, uczniowie szkoły 
podstawowej): 

 Prace powinny być ilustracją hasła IX Międzyszkolnego Tygodnia Języka  

Angielskiego ‘WELCOME TO ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES’. 

 Prace mogą być wykonane dowolną techniką. 

 Jury przy ocenie weźmie pod uwagę pomysłowość, estetykę oraz wykonanie. 

 Prace na ten konkurs należy dostarczyć do 27.03.2020r. 

 Ocena prac odbędzie się – 30.03.2020r. godz.13.30. 
 

3. Konkurs recytatorski (uczniowie technikum, uczniowie szkoły 

podstawowej) : 

 Tematyka przygotowanych utworów jest dowolna. 

 Każdy uczestnik przygotowuje 1 utwór poetycki (od 10 do 30 wersów). 

 Jury oceni sposób interpretacji, poprawność wymowy oraz ogólne wrażenia 

artystyczne. 

 Termin konkursu: 31.03.2020r. godz.10.35. 

 
4. Konkurs wokalny (uczniowie technikum, uczniowie szkoły 

podstawowej): 

 Każdy uczestnik prezentuje 1 piosenkę w języku angielskim. 

 Tematyka piosenek jest dowolna. 

 Termin konkursu: 31.03.2020r. godz.16.00 

 
5. Konkurs na nagranie wywiadu o tradycjach i zwyczajach wybranego  

kraju anglojęzycznego (uczniowie technikum, uczniowie szkoły 
podstawowej): 

 Prace (nagrania) na ten konkurs należy dostarczyć do 27.03.2020r. 

 Ocena prac odbędzie się – 01.04.2020r. godz.16.00. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 



                  
 

 

 

6. Konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych 
    (uczniowie technikum,uczniowie szkoły podstawowej): 

 Konkurs ma formę różnorodnych zadań językowych.   

 Termin konkursu: 01.04.2020r.  

godz.13.30 (technikum) 
godz.14.20 (szkoła podstawowa) 

 
 
 

7.Konkurs na reklamę, promującą wybrany kraj anglojęzyczny (uczniowie 

szkoły podstawowej):. 

 Prace mogą być wykonane dowolną techniką. 

 Prace na ten konkurs należy dostarczyć do 27.03.2020r. 

 Termin konkursu: 02.04.2020r. godz.12.30 

 
8.Konkurs na skecz kabaretowy (uczniowie technikum, szkoły 

podstawowej): 

 2 uczestników prezentuje sketch kabaretowy w języku angielskim. 

 Temat sketchu jest dowolny. 

 Czas prezentacji nie powinien przekroczyć 5 minut. 

 Jury oceni umiejętności aktorskie, komunikację językową, poprawność 

wykonania oraz ogólne wrażenia artystyczne. 

 Termin konkursu : 03.04.2020r. godz.09.00 
 

 
 

Zwycięzcy konkursów multimedialnych i recytatorskich wystąpią podczas  
gali wręczenia nagród 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                  
 

 

 

 
Karta zgłoszeniowa 

 
 
I. Dane Szkoły: 
nazwa: ………………………………………………………………………. 
adres: ……………………………………………………………………….. 
telefon: ……………………………………………………………………… 
e-mail: ………………………………………………………………………. 
 
II. Dane opiekuna/osoby upoważnionej do kontaktu: 
imię i nazwisko: …………………………………………………………… 
telefon: ………………………………………………………………………. 
e-mail: ………………………………………………………………………. 
 
III. Dane uczestnika: 
imię i nazwisko: …………………………………………………………….. 
telefon: ………………………………………………………………………… 
e-mail: …………………………………………………………………………. 
rodzaj konkursu…………………………………………......................... 
tytuł i autor utworu (w przypadku konkursu recytatorskiego) 
………………………………………………………………….………………. 
……………………………………………………..…………………………… 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
podpis opiekuna    podpis dyrektora  

 
pieczęć szkoły 

 
 

 

 

 
Zapraszamy wszystkich do uczestnictwa  

w VIII Międzyszkolnym Tygodniu Języka Angielskiego. 
 

  


