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Wrocław, 10 listopada 2013 

 

!!! KONKURSY   KONKURSY   KONKURSY   KONKURSY !!! 

Witam Panią / Pana,  

Zapraszamy państwa uczniów do udziału w ósmej edycji konkursu na małą formę literacką w języku 

angielskim pod nazwą: 

„Being .... Agatha Christie”. 

Wierzymy, że udział w tym konkursie może być dla uczestników ciekawym wyzwaniem, gdyż kryteria 
konkursu promują kreatywność i wyobraźnię, umiejętność tworzenia intrygującej fabuły i posługiwania się słowem 
pisanym bardziej niż gramatyczną superpoprawność. 

W dzisiejszym świecie skrótowego i niedbałego stylu komunikowania się, umiejętność tworzenia ciekawego 
tekstu spełniającego określone wymogi formalne jest sztuką wartą systematycznego doskonalenia i promowania. 

Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się na stronie organizatora konkursu, Liceum Ogólnokształcącego 
nr III we Wrocławiu: http://iglo.lo3.wroc.pl/konkursy_jezykowe  

Fundatorem nagród dla 3 najlepszych autorów jest dyrektor Rada Rodziców LO nr III oraz Przedstawiciel 
Regionalny wydawnictwa Pearson Longman Polska.  

Przedmiot konkursu: 

Samodzielnie napisany tekst literacki w języku angielskim należący do gatunku opowiadania sensacyjnego, 

tzw „crime/mistery/fantasy story”. 

Zadania konkursowe: 

Wybierz jeden temat i rozwiń go zgodnie z zasadami konkursu: 

1. Napisz opowiadanie (zgodnie z regułami konkursu), w którym pojawią się następujące elementy: 

iPod, wiertło dentystyczne, dyrektor Wrocławskiego muzeum, zespół punk-rockowy; 

2. Dokończ opowiadanie zaczynające się od słów podanych poniżej: 

“There was a sudden knock on the door. Jane looked at the clock; its hand was on the 9. 

‘Who can there be at this time?. .......” 

3. Napisz opowiadanie (zgodnie z regułami konkursu), w którym Hektor (bohater wojny trojańskiej), 

Mona Lisa (bohaterka słynnego obrazu) i Harry Potter mają do wypełnienia tajną misję.  

Forma tekstu: 

Opowiadanie kryminalne, o objętości 700 do 1000 słów. Prace konkursowe opatrzone godłem autora i 

tytułem; (formularze zgłoszenia oraz pracy konkursowej do pobrania ze strony http://szkola.lo3.wroc.pl) należy 

przesłać na adres: aglowacka@lo3.wroc.pl, w temacie wiadomości proszę napisać: Being Agatha Christie. 

� Termin zgłaszania prac: 15 marca 2014 roku; 

� Ogłoszenie wyników konkursu (orientacyjnie): 25 kwietnia 2014 roku. 

 

Z poważaniem 

Anna Głowacka 

Nauczyciel j. angielskiego w LO nr III 

 

 


