
„Far, far away..................” 

Wojewódzki Konkurs Literacko – Plastyczny na Baśń w Języku Angielskim 

 

organizatorzy: 

Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Kępicach 

Zespół Szkół w Kępicach 

 

Cele konkursu: 

- podnoszenie zainteresowania językiem angielskim wśród dzieci i młodzieży, 

- rozwijanie umiejętności tworzenia dłuższej wypowiedzi pisemnej, 

- rozwijanie kreatywności i wyobraźni, 

- podnoszenie umiejętności plastycznych. 

 

Konkurs skierowany jest do uczniów gimnazjów oraz klas 4-6 szkół podstawowych 

województwa pomorskiego. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:  

- szkoła podstawowa klasy 4-6 

- klasa 7 szkoły podstawowej i gimnazjum 

Dla każdej z grup podane są inne wymagania dotyczące prac, przedstawione poniżej.  

 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest: 

 

GIMNAZJA i KLASA 7 

- napisanie baśni/legendy związanej z Wielką Brytanią (kulturą, legendami, historią itp.) 

rozpoczynającej się słowami „ Far, far away..............”, 

- wykorzystanie w baśni/legendzie słów: marvelous, breathtaking, deserted, peaceful, 

invincible 

- dołączenie do niej ilustracji związanej z jej tematyką (technika dowolna, maksymalny 

format A3), 

- praca musi być napisana na komputerze (Times New Roman, 12); ilość słów 250-300 (prace 

z większą ilością słów będą dyskwalifikowane), 

- praca musi być wykonana samodzielnie ( w przypadku stwierdzenia braku samodzielności 

wykonania pracy zostanie ona zdyskwalifikowana), 

- obydwie części (literacka i plastyczna) powinny być podpisane (imię, nazwisko ucznia, 

szkoła, dane z nr telefonu opiekuna/opiekunów przygotowujących do konkursu), 

- każda szkoła może wysłać dowolną ilość prac konkursowych. 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY 4-6 

- napisanie baśni/legendy związanej z Wielką Brytanią (kulturą, legendami, historią itp.) 

rozpoczynającej się słowami „ Far, far away..............”, 

 



- dołączenie do niej ilustracji związanej z jej tematyką (technika dowolna, maksymalny 

format A3), 

- praca musi być napisana na komputerze (Times New Roman, 12); ilość słów 200 - 250 

(prace z większą ilością słów będą dyskwalifikowane), 

- praca musi być wykonana samodzielnie ( w przypadku stwierdzenia braku samodzielności 

wykonania pracy zostanie ona zdyskwalifikowana), 

- obydwie części (literacka i plastyczna) powinny być podpisane (imię, nazwisko ucznia, 

szkoła, dane z nr telefonu opiekuna/opiekunów przygotowujących do konkursu), 

- każda szkoła może wysłać dowolną ilość prac konkursowych. 

 

Prace literackie i plastyczne będą oceniane przez dwie niezależne komisje. 

 

Prace wraz ze zgłoszeniem powinny zostać wysłane lub dostarczone osobiście na adres 

Gimnazjum im. Karola Wojtyły 

ul. Szkolna 1a 

77-230 Kępice 

Z dopiskiem KONKURS FAR, FAR AWAY….. 

 

do dnia 30 listopada 2017 roku (liczy się data stempla pocztowego) 

 

Ogłoszenie wyników nastąpi do 31 stycznia 2018, natomiast wręczenie nagród będzie miało 

miejsce podczas III Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Anglojęzycznej 

(czerwiec) 

 

Uczestnik zezwala na wykorzystywanie i przetwarzanie informacji osobowych w karcie 

zgłoszeniowej na potrzeby Konkursu. 

Prace konkursowe są własnością organizatora i nie będą zwracane. 

Wszelkie informacje o Konkursie (regulamin, aktualności, kontakty) znajdują się na stronie 

internetowej Organizatora: www.gimkepice.pl/www.zskepice.pl lub pod numerem 

504541650 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


