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    XIII Powiatowy  Konkurs Recytatorski 

Poezji i Prozy Obcojęzycznej 

dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

 

 

Organizator konkursu: 

Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni 

                                                         

I Cele 

 Upowszechnianie języków obcych i literatury obcojęzycznej, 

 Poznawanie twórczości poetów i pisarzy anglojęzycznych, niemieckojęzycznych, 

rosyjskojęzycznych oraz francuskojęzycznych, 

 Poszukiwanie nowych możliwości edukacji w zakresie języków obcych przez recytację,  

 Zachęcanie młodzieży do samodzielnego zdobywania umiejętności językowych, 

 Propagowanie nauki języków poprzez wspólną zabawę, współzawodnictwo i rozwijanie pasji 

uczniów. 

 

II Termin 

Konkurs odbędzie się 23 lutego 2018 r. o godz. 9:00  

w Zespole Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych  w Weryni. 

 

III Warunki uczestnictwa 

1. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie kl. VII szkół podstawowych, uczniowie gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych wszystkich typów z powiatu kolbuszowskiego. 

2. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa  20 lutego 2018 r. 

 

IV Uczestnicy prezentują: 

 Jeden dłuższy (5-6 zwrotek 4-wersowych) lub dwa krótsze utwory literackie autorów 

obcojęzycznych w wybranym języku obcym.  

 Uwaga! Organizatorzy sugerują, aby uczestnicy nie używali rekwizytów – ich użycie nie wpłynie na 

podniesienie oceny za występ. 
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V Ocena 

 Oceny prezentacji konkursowych dokonuje Jury powołane przez organizatorów. W skład Jury wejdą 

nauczyciele języków obcych – po dwóch z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego  

i rosyjskiego. 

 Ocenie podlega interpretacja utworu: swoboda i ekspresja, płynność i poprawność językowa, 

pamięciowe opanowanie tekstu.  

 Wszyscy członkowie Jury oceniają wszystkich wykonawców, natomiast członkowie - nauczyciele 

każdego z języków mają decydujący głos pod względem poprawności językowej i interpretacji 

adekwatnej do treści prezentowanego utworu, 

 Uczestnicy mogą uzyskać I, II lub III miejsce w każdej z kategorii językowych na poziomie szkół  

podstawowych i gimnazjalnych łącznie oraz ponadgimnazjalnych. Jury może przyznać również 

wyróżnienie  w każdej kategorii.  

 Ocena Jury jest decyzją ostateczną. 

 Nagrody przewidziane dla najlepszych wykonawców to dyplomy pamiątkowe oraz nagrody 

rzeczowe ufundowane przez organizatorów i sponsorów.  

 

VI Zgłoszenia 

Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres organizatora lub adres szkoły ZSA-E w Weryni do 20.02.2018 r. 

 

Organizatorzy: 

Anna Kwiecień 

Urszula Kuna 

 

Kontakt z organizatorami: 

Anna Kwiecień - anna.kwiecien@zswerynia.pl  

Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni 

Tel. (017) 2271-441     e-mail:  zswerynia@zswerynia.pl 
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