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Cel konkursu: 

� Popularyzacja nauki języka angielskiego w ramach obowiązkowych zajęć szkolnych; 

� Rozwijanie wyobraźni ucznia, samodzielności i umiejętności planowania własnej 
pracy; 

� Poszerzenie oferty konkursów w języku angielskim dla uczniów sprawnie 
posługujących się językiem angielskim na poziomie średnio-zaawansowanym i 
wyższym; 

� Wzmacnianie poczucia sukcesu uczniów poszukujących możliwości prezentacji 
swoich umiejętności; 

� Popularyzacja literatury anglojęzycznego kręgu kulturowego; 

� Wzmacnianie umiejętności tworzenia tekstu pisanego w języku angielskim w ramach 
określonej formy literackiej. 

 

Przedmiot konkursu i kryteria oceny prac uczestników: 

Samodzielnie napisany tekst literacki w języku angielskim spełniający kryteria opowiadania 

sensacyjnego lub fantazy, czyli tzw „crime/mystery/fantasy story”. 

Forma tekstu: 

Tytuł konkursu sugeruje, że opowiadanie konkursowe może być inspirowane powieściami 

klasyków literatury kryminalnej, takich jak Agatha Christie czy Artur Conan Doyle. Cechą 

charakterystyczną tych opowiadań jest brak drastycznych opisów scen przemocy, obecność 

inteligentnego i przenikliwego detektywa rozwiązującego problem na drodze logicznego 

rozumowania.  

� Objętość tekstu: 700 – 1000 słów (umożliwiająca zbudowanie logicznego wątku 
dramaturgicznego); 

� Praca napisana na komputerze, czcionka: 12, interlinia: 1,5; 

� Pracę konkursową (opatrzona godłem autora i tytułem) należy przesłać w formularzu 
konkursowym (do pobrania ze strony: http://iglo.lo3.wroc.pl/konkursy_jezykowe) 

� Praca konkursowa opatrzona jest godłem/pseudonimem autora i tytułem; nie zawiera 
żadnych danych pozwalających na identyfikację autora lub szkoły, której jest uczniem / 
uczennicą (dane identyfikacyjne podawane są w formularzu zgłoszenia do konkursu). 

 

Kryteria oceny prac: 

Kluczowymi kryteriami w zakresie oceny treści, dla osób oceniających teksty uczniów, będą 

następujące elementy: 

� Logiczny i konsekwentny sposób budowania konfliktu; 

� Wyraziste i przekonująco nakreślone postacie; 
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� Oryginalny pomysł na zagadkę kryminalną. 

Tekst musi być samodzielną pracą ucznia, żaden jego fragment (chyba, że wyraźnie oznaczony 

jako cytat, uzasadniony potrzebami dramaturgicznymi tekstu) nie może pochodzić z istniejącego 

tekstu literackiego. Jeśli praca ucznia jest parafrazą istniejącego tekstu, należy to obowiązkowo 

zaznaczyć. Nauczyciel zgłaszający pracę ucznia powinien dołożyć starań, aby upewnić się, że praca 

ucznia jest w całości jego oryginalnym tekstem. 

Przedmiotem konkursu nie jest testowanie gramatyczno-leksykalnych sprawności uczniów w 

zakresie używania poprawnych form języka angielskiego, ale oczywiste jest, że ciekawy tekst musi 

być napisany zrozumiałym i w miarę bogatym językiem. Dlatego prace napisane nieporadnie 

językowo nie powinny być zgłaszane do konkursu. 

Uczestnicy konkursu: 

Konkurs adresowany jest do dwóch grup młodzieży uczącej się języka angielskiego w ramach 

obowiązkowych zajęć szkolnych: 

� grupa 1 - młodzież klas trzecich szkół gimnazjalnych;  

� grupa 2 – młodzież wszystkich klas szkół ponadgimnazjalnych. 

Zasady uczestnictwa w konkursie 

Etap szkolny: 

Konkurs otwarty jest dla wszystkich uczniów posługujących się językiem angielskim na 

skutecznym poziomie komunikacyjnym.  

Zachęcamy do udziału w konkursie zwłaszcza tych uczniów, którzy potrafi ą i lubią pisać 

własne teksty z wyobraźni, a których poziom sprawności językowej można umieścić w obszarze B1 

(poziom intermediate) wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. 

Uczestnik konkursu wybiera jeden z trzech tematów do realizacji.  

Nauczyciele szkoły pragnącej uczestniczyć w konkursie mogą zgłosić do 5 prac do etapu 

międzyszkolnego, (zatem jeśli jest więcej zgłoszeń uczniów, należy przeprowadzić wewnątrzszkolne 

eliminacje; przy kwalifikowaniu prac zasadne jest wykorzystanie kryteriów stosowanych przy 

ocenianiu pisemnych prac maturalnych, jednak przy kryterium treści uzupełnionym o dodatkowe 

kryteria z punktu „Forma wypowiedzi”). 

Warunki zgłaszania prac konkursowych: 

� Prace konkursowe (na formularzu „praca uczestnika”) oraz formularz zgłoszeniowy do 
konkursu (do pobrania ze strony: http://iglo.lo3.wroc.pl/konkursy_jezykowe) należy przesyłać 
w formie załącznika na adres organizatora:  
aglowacka@lo3.wroc.pl. W temacie proszę pisać: Being_Agatha_Christie 
 

� Termin zgłaszania prac: 15 marca 2014 roku; 
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� Ogłoszenie wyników konkursu (orientacyjnie): 25 kwietnia 2014 roku. 

Etap międzyszkolny - FINAŁ:  

Nadesłane prace konkursowe ocenia i wyłania 3 najlepsze prace komisja konkursowa, w skład 

której wchodzą nauczyciele języka angielskiego LO nr III we Wrocławiu, wykładowcy 

Nauczycielskiego Kolegium Językowego we Wrocławiu oraz doradca metodyk języka angielskiego 

Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.  

Nagrody w konkursie w postaci atrakcyjnych wydawnictw angielskojęzycznych ufundowane 

zostały przez Radę Rodziców LO nr III oraz przedstawiciela regionalnego wydawnictwa Pearson 
Longman Polska. 

 


