
 X Powiatowy  Konkurs Recytatorski 
Poezji i Prozy Obcojęzycznej 

dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 
 
 

Organizator konkursu: 
Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych 

w Weryni 
                                                         

 
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, 

gromadzenie doświadczeń w tym zakresie oraz przez prace plastyczne. 
 
Termin: 
Konkurs odbędzie się 19 marca 2015 r. o godz. 9:00 w Zespole Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych            
w Weryni. 
 
Warunki uczestnictwa: 

1. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wszystkich 
typów. 

2. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa  16 marca 2015 r. 
 

Uczestnicy prezentują: 
Jeden dłuższy (5-6 zwrotek 4-wersowych) lub dwa krótsze utwory literackie autorów obcojęzycznych  
w wybranym języku obcym. Oceny prezentacji konkursowych dokonuje Jury powołane przez 
organizatorów. Ocenie podlega interpretacja utworu, poprawność językowa.  
 
Jury przyzna nagrody za pierwsze, drugie i trzecie miejsce w zakresie każdego z języków na poziomie 
szkół  gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. 
 
Ponadto zachęcamy do uczestnictwa w konkursie w kategorii plastycznej – stworzenie ilustracji do 
obcojęzycznego utworu literackiego (technika: kolaż, rysunek piórkiem, akwarela, pastele i inne). Pracę 
należy podpisać na odwrocie: nazwisko wykonawcy i nazwę szkoły. Prace w formacie A2, A3 prosimy 
nadsyłać najpóźniej do 16 marca 2015r. (max 3 prace z danej szkoły). 

 
Kontakt z organizatorami: 
Anna Kwiecień                  anna.kwiecien@zswerynia.pl  
Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni 
Tel. (017) 2271-441          fax (017) 2271-097 
e-mail:  zswerynia@zswerynia.pl 
 
 
 

mailto:zswerynia@zswerynia.pl


   

 
Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych 
im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni 
Werynia 501 
36-100 Kolbuszowa 
tel. (017) 22 71 441  

Karta uczestnictwa 
 

X Powiatowy Konkurs Recytatorski  
Poezji i Prozy Obcojęzycznej 

dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 
 

Szkoła: ………………………………………………………………………………………………… 
Język angielski 
Uczniowie: 

1. ………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………… 

Opiekun (-kto przygotował uczniów): …………………. 
Język francuski 
Uczniowie: 

1.   ………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………… 

Opiekun: …………………………………………………….. 
Język niemiecki 
Uczniowie: 

1. ………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………… 

Opiekun: …………………………………………………….. 
Język rosyjski 
Uczniowie: 

1. ………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………… 

Opiekun: …………………………………………………….. 
Kategoria plastyczna: 
Uczniowie: 

1. ………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………… 

Opiekun (kto przygotował uczniów):…………………… 
 
Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby w/w konkursu. 


