
 

KONKURS  

NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ WYBRANEGO KRAJU  
ANGLOJĘZYCZNEGO 

 

„How about exploring…?” 
„Co myślisz o tym, aby zwiedzić…?” 

 
 
Organizatorami konkursu są nauczyciele języka angielskiego w Zespole Szkół w 

Drezdenku 

 
Prezentacje prosimy nadsyłać do dnia 31.03.2021r. na adres:  

 

 

Regulamin: 
 

I.     Adresaci konkursu: Uczniowie Zespołu Szkół w Drezdenku 

II.     Cele konkursu: 

1.    Poszerzenie wiedzy uczniów na temat krajów anglojęzycznego obszaru językowego. 

2.    Motywowanie uczniów do samodzielnego pogłębiania wiedzy na temat krajów 

anglojęzycznych. 

3.     Wzbudzanie wśród uczniów zainteresowania językiem angielskim, kulturą oraz  

ciekawostkami angielskiego obszaru językowego.     

4.    Kształtowanie u uczniów umiejętności wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej 

analizy informacji z zastosowaniem  technologii informacyjno-komunikacyjnych. 

5.    Kształtowanie u uczniów postawy tolerancji  i otwartości na kulturę, religię  innych 

narodów. 

6.    Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia się w rywalizacji z innymi uczniami.  

I.     Termin, przebieg i forma konkursu: 

1.   Konkurs jest jednoetapowy: odbywa się na etapie szkolnym. 

2.  Uczniowie indywidualnie lub w zespołach, maksymalnie trzyosobowych, 

przygotowują prezentację multimedialną na temat:  „How about exploring…” w 
programie np. PowerPoint, Google Slides. 

 

3. W prezentacji proponujemy  uwzględnić: informacje na temat geograficznego położenia,  
ciekawych ludzi, zabytki/ miejsca godne zobaczenia (polecenia), charakterystycznych dla 

danego kraju- sportów, jedzenia, flory, fauny, sztuki, komunikację niewerbalną i inne 

mniej znane powszechnie informacje. 
 

Celem projektu powinno być zachęcenie do odwiedzenia 

przedstawionego miejsca/miejsc. 
 

5. Uczniowie dołączają do prezentacji krótki opis slajdów w języku angielskim  

 

 
6. Prezentacje należy przesłać na adres: iwonawroblewska182@gmail.com  pamiętając o 

podaniu nazwisk, imion i klasy wykonawców prezentacji w terminie do 31.03.2021 r. 

mailto:iwonawroblewska182@gmail.com


 
7. Wyniki ogłoszone zostaną do 8.04.2021. 

 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu z uwagi 
na ilość nadesłanych prac, o czym uczestnicy zostaną poinformowani. 

 

10. Prace będą sprawdzane przez Szkolną Komisję Konkursową pod kątem 

merytorycznym, kreatywności, estetyki i poziomu technicznego. W jury konkursu będą 

nauczyciele języka angielskiego. 

 

11. Każdy uczestnik konkursu otrzyma ocenę bardzo dobrą. Osoby wyróżnione oraz 

laureaci ocenę celującą. Dodatkowo dla laureatów przewidziano atrakcyjne nagrody 

rzeczowe. 

 
 

Lista laureatów pojawi się na stronie internetowej szkoły do 20 kwietnia 2021 roku.  

 

 
Organizatorzy: 

 

Iwona Wróblewska 

Agnieszka Pucek 
Magdalena Konkowska 

Jacek Kozubaj 

 
                                                                          

 

  


