
REGULAMIN 
Konkursu na najciekawsze opowiadanie w języku angielskim 

 'And the story goes…' 
dla uczniów Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku 

 
ORGANIZATOR PRZEGLĄDU: 
 

• Organizatorem Przeglądu jest Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku,                          
a w szczególności nauczycielki języka angielskiego: mgr Joanna Czubat i mgr Magdalena 
Mazurek. 

 
CHARAKTERYSTYKA KONKURSU: 
 

• Konkurs wprowadza elementy współzawodnictwa wśród uczestników. 

• Konkurs  może stać się wydarzeniem cyklicznym – zależnie od zainteresowania                                     
i popularności pomysłu wśród uczniów RCEZ. 

• Ze względu na sytuację pandemiczną i z uwzględnieniem wszelkich zasad bezpieczeństwa 
uczniów i nauczycieli, uczestnicy prześlą treść swoich opowiadań w formie elektronicznego 
dokumentu tekstowego. 

CELE : 
 

• Zachęcenie do nauki języka angielskiego. 

• Inspirowanie do aktywności twórczej.  

• Ujawnianie i rozwijanie zdolności i zainteresowań literackich uczniów.  

• Rozszerzanie nauczania języka angielskiego o wymiar twórczości indywidualnej. 

• Obcowanie z kulturą krajów anglojęzycznych. 

• Doskonalenie umiejętności posługiwania się narzędziami TIK. 

• Integracja, mobilizacja a także podniesienie na duchu młodzieży szkolnej w szczególnej 
sytuacji pandemicznej i warunkach nauczania zdalnego. 

 
UCZESTNICY: 
 

• W Konkursie może wziąć udział każdy uczeń Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej         
w Nisku. 

 
FORMA WYKONANIA ORAZ WIĄŻĄCE TERMINY: 
 

• Uczestniczy zgłaszają chęć udziału w Konkursie  do Organizatorek konkursu, t.j. p. Joanny 
Czubat lub p. Magdalena Mazurek – do 1 kwietnia 2021r. Zgłoszenia można dokonać podczas 
zajęć lekcyjnych lub w wiadomości w e-dzienniku. 

• Uczestnicy przesyłają prace konkursowe do Organizatorek Konkursu jako załączniki tekstowe 
w wiadomościach na platformie Teams do 16 kwietnia 2021r. 

• Jury konkursu w osobach organizatorek w trybie zdalnym wybiera zwycięzcę i wyróżnionego 
autora – do 21 kwietnia 2021r.  

• Jury konkursowe wyłoni 3 najlepsze prace spośród wszystkich terminowo przesłanych                   
i dostarczonych prac oraz przyzna pierwsze miejsce oraz wyróżnienie. 

• Organizatorki ogłaszają i publikują wyniki konkursu na stronie internetowej szkoły oraz na 



Facebooku – 21 kwietnia  2021r.  
 

SZCZEGÓŁOWE ZADANIA  I WSKAZÓWKI DLA UCZESTNIKÓW 
 

 Zadaniem każdego uczestnika jest napisanie opowiadania w języku angielskim  w narracji 
pierwszoosobowej. Opowiadanie musi mieć tytuł. Temat opowiadania: ‘The incredible gift’. 

 W temacie wiadomości z pracą konkursową należy podać tytuł konkursu, imię, nazwisko oraz 
klasę osoby zgłaszającej pracę do konkursu.  

 Opowiadanie powinno zostać przesłane w 2 kopiach – jedna wersja w formacie pdf i jedna 
wersja w formacie Microsoft Word (docx).  

 Objętość napisanej pracy musi mieścić się w przedziale:  300 -  350 słów. 
 

 
*Uwagi dotyczące zasad liczenia słów w pracach konkursowych: 
 1. Liczone są słowa oddzielone spacją. Przez słowo rozumie się jeden element oddzielony od innych 
przez biały obszar/spację, np. at home (2 słowa), for a change (3 słowa), 10.01.2020 (1 słowo), 10 
January 2015 (3 słowa), two thousand five hundred (4 słowa).  
2. Formy skrócone (don’t, can’t, isn’t, haven’t itd.) liczone są jako jedno słowo. 
3. Jako jeden wyraz liczone są: 

  słowa łączone dywizem, np. well-built, twenty-four  

 oznaczenia, symbole literowe, bez względu na liczbę liter, np. SMS/sms 

  adres mailowy lub internetowy oraz numer telefonu  

 liczby, bez względu na ich długość, np. 1780. 
4. Cyfry rzymskie traktuje się jak pozostałe cyfry i liczby, np. XX = 1 słowo. 
5. Imię i nazwisko występujące w tekście liczone są według ogólnych zasad.  
6. Nie uznaje się i nie uwzględnia w liczbie słów symboli graficznych używanych w Internecie (np. 
„buźki”).  
7. Uwzględnia się w liczbie słów wyrazy w języku innym niż język angielski. 
 
KRYTERIA OCENY: 

 zgodność z poleceniem, 

  pomysłowość / twórcze ujęcie tematu, 

 spójność i logika wypowiedzi, 

  zakres środków językowych oraz 

  poprawność środków językowych. 
 
PRZEPISY I USTALENIA DODATKOWE: 
 

1. Zwycięzca oraz wyróżniony autor/autorka otrzymają dyplomy pamiątkowe oraz drobne 
upominki rzeczowe. 

2. Nauczyciele języka angielskiego mogą nagrodzić uczniów dodatkowo aktywnościowymi 
ocenami cząstkowymi ze swojego przedmiotu (oceną celującą – w przypadku zwycięzcy 
konkursu oraz oceną bardzo dobrą dla autorów wyróżnionych opowiadań). 

3. Zasady objęte regulaminem nie podlegają zmianom. 
4. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator. 


