
Wojewódzki Konkurs Literacki 

w Języku Angielskim  

“It’s a piece of cake” 

 

 

Regulamin konkursu 

I. Organizatorzy konkursu: 

 

Zespół Szkół w Kępicach 

Osoby odpowiedzialne: Agnieszka Kłobuch, Julita Łuczak 

 

II. Cele konkursu: 

 

1. Rozwijanie zainteresowania językiem angielskim wśród dzieci i młodzieży. 

2. Doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim w piśmie. 

3. Poszerzanie słownictwa z zakresu idiomów i przysłów w języku angielskim. 

4. Wykazanie się wyobraźnią i kreatywnością. 

 

III. Szczegóły konkursu: 

 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VII szkół podstawowych województwa 

pomorskiego. 

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przygotowanie pracy pisemnej  

(maks. 130 słów) zawierającej w swojej treści min. 2 idiomy lub przysłowia w języku 

angielskim. 

3. Praca pisemna musi być napisana na komputerze. 

4. Praca musi być podpisana imieniem i nazwiskiem ucznia, klasą, nazwą szkoły, imieniem, 

nazwiskiem i telefonem do nauczyciela reprezentującego ucznia. 

5. Praca musi być wykonana w pełni samodzielnie. W przypadku stwierdzenia braku 

samodzielności, bądź kopiowania pracy lub jej fragmentów z innych źródeł, uczestnik 

zostanie zdyskwalifikowany. 

6. Jeden uczeń może przygotować tylko jedną pracę. 

7. Każda szkoła może wysłać maksymalnie 6 prac.  

8. Prace konkursowe będą oceniane przez komisję składającą się z nauczycieli języka 

angielskiego. 

9. W ocenie prac konkursowych będą brane pod uwagę: 

 poprawność językowa, 

 poprawne użycie idiomów i/lub przysłów w języku angielskim 

 kreatywność w wykonaniu pracy pisemnej, 



 bogactwo językowe; 

 spójność i logika wypowiedzi pisemnej. 

10. Decyzja komisji jest ostateczna i nie ma od niej odwołania. 

11. Przesłane prace nie będą zwracane nadawcom. 

12. Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą autorów na umieszczenie ich danych na 

stronie internetowej i stronie Facebook Zespołu Szkół w Kępicach - w przypadku zajęcia 

nagrodzonych miejsc w konkursie (wraz z pracą należy przesłać podpisany skan 

dokumentu z załącznika 1. – zgoda na przetwarzanie danych osobowych.) 

13. Prace należy dostarczać w formie elektronicznej do 31 maja 2019 r. na adres:  

zskepice.konkursy@gmail.com w formie pliku .doc .docx lub .pdf 

14. Informacja o wynikach konkursu zostanie ogłoszona na stronie internetowej szkoły 

(www.zskepice.pl) do 6 czerwca 2019 r.  

15. Nagrody oraz dyplomy dla zwycięzców zostaną wysłane pocztą niezwłocznie po 

ogłoszeniu wyników konkursu. 

16. Wszelkich informacji na temat konkursu udziela koordynator: Agnieszka Kłobuch pod 

adresem email: agnieszkaklobuch1@gmail.com 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU! 

 

 

 

mailto:zskepice.konkursy@gmail.com

