
SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI  

 w I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. B. Limanowskiego 

„WHAT IS FRIENDSHIP LIKE? – POEZJA OBCOJĘZYCZNA NA TEMAT 

PRZYJAŹNI ” 

 

Cele konkursu 

 rozbudzanie zainteresowania poezją obcojęzyczną poświęconą poszukiwaniu 

odpowiedzi na pytanie, jaki jest świat?, 

 kształtowanie postawy zrozumienia innych kultur poprzez doskonalenie umiejętności 

użycia języków obcych, 

 umożliwienie publicznego zaprezentowania się utalentowanym uczniom naszej 

szkoły, 

 zachęcenie do uczestnictwa w życiu kulturalnym szkoły, 

 odkrywanie talentów recytatorskich w następujących językach nowożytnych: 

angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim i rosyjskim. 

 

Organizacja i przebieg konkursu recytatorskiego w językach obcych. 

 

 Aby wziąć udział w konkursie recytacji w języku obcym należy: 

- wybrać jeden utwór poetycki zgodny z  tematyką konkursu oraz nauczyć się go 

na pamięć, 

- zgłosić do 20 lutego 2015 chęć uczestnictwa w recytacjach swojemu 

nauczycielowi języka obcego (do zgłoszenia należy dołączyć tekst utworu). 

 Zgłoszeni przez swoich nauczycieli uczniowie wezmą udział w Konkursie, który 

odbędzie się 25 lutego 2015. 

 Szkolne Jury oceni sposób interpretacji, poprawność dykcji oraz ogólne wrażenie 

artystyczne. 

 Laureaci   wezmą udział w finale konkursu recytatorskiego, który odbędzie się 

4 marca 2015 w auli I LO.  

W tym dniu laureatom zostaną wręczone nagrody. 

Informacje dodatkowe 

 Zgodnie z zapisem w Przedmiotowym Systemie Oceniania dotyczącym uczestnictwa 

w konkursach i olimpiadach, uczniowie, którzy zakwalifikują się do finału konkursu 

otrzymują, oprócz nagród rzeczowych, dodatkową ocenę cząstkową – celującą – 

z języka obcego, w jakim recytowali utwór. 

 Uczniowie, którzy nie zakwalifikują się do finału, lecz osiągnęli wysokie noty Jury, 

otrzymują dodatkową ocenę cząstkową– bardzo dobrą – z języka obcego, w jakim 

recytowali utwór. 

 Reprezentowanie klasy w  konkursie brane jest pod uwagę przy wystawianiu oceny 

zachowania. 

 Nauczyciele języka obcego, na prośbę zainteresowanego ucznia, udzielą wskazówek 

co do poprawnej wymowy oraz intonacji wybranego wiersza. 

 Rekomendowana strona do wyboru  angielskich utworów literackich to:  

http://www.poemhunter.com/poems/friendship/page 

 Wszelkie pytania związane  z uczestnictwem w KONKURSIE można kierować do 

swoich nauczycieli języków obcych. 

Koordynator Konkursu Recytacji  

          Obcojęzycznych 

          Krystyna Jasińska 

http://www.poemhunter.com/poems/friendship/page

