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Fot. K. Jakubowska-Żółty 

 

 
 

 

Regulamin Autorskiego Konkursu Języka Angielskiego  

dla klas 0-8 Szkoły Podstawowej 

Fly like a butterfly! 
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I. Cele konkursu:  

 popularyzacja nauki języka angielskiego wśród uczniów szkoły podstawowej; 

 rozwijanie, rozbudzanie zainteresowań i uzdolnień w zakresie znajomości języka angielskiego uczniów  

klas 0 – 8; 

 motywowanie uczniów do pogłębiania wiedzy z języka angielskiego, 

 wyłonienie uzdolnionych językowo uczniów; 

 uwrażliwienie uczniów na problemy ekologii i ochrony środowiska; 

 uwrażliwienie na piękno i znaczenie motyli w otaczającej nas przyrodzie;   

 uświadomienie znaczenia różnorodności roślinności dla życia na Ziemi; 

 rozwijanie kreatywności uczniów w oparciu o techniki multimedialne; 

 współpraca z Biblioteka Pedagogiczna w Tarnowie, Filia w Brzesku i propagowanie czytelnictwa. 

 

II. Organizator konkursu:  

Inicjatorem i organizatorem Autorskiego Konkursu Języka Angielskiego dla klas 0-8 Szkoły Podstawowej jest 

nauczyciel języka angielskiego Kornelia Jakubowska – Żółty we współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w Tarnowie, 

Filia w Brzesku, Szkołą Językową Helen Doron w Brzesku, Wydawnictwem Językowym Pearson i Macmillan. 

 

III. Kategorie wiekowe:  

W konkursie mogą brać udział uczniowie klas szkoły podstawowej w trzech kategoriach: 

1) Klasy 0-3 szkoły podstawowej 

2) Klasy 4-6 szkoły podstawowej 

3) Klasa 7-8 szkoły podstawowej 

 

IV. Warunki uczestnictwa:   

Uczestnikiem konkursu może być każdy zainteresowany uczeń z klas 0-8 szkoły podstawowej ze szkół, w których 

organizator konkursu uczy języka angielskiego: PSP nr 2 w Jadownikach, PSP nr 1 w Jadownikach, PSP w Sterkowcu. 

Prace należy oddać organizatorowi konkursu, tj. nauczycielowi języka angielskiego Kornelii Jakubowskiej – Żółty lub 

zostawić w Biblioteka Pedagogiczna w Tarnowie, Filia w Brzesku. 

 

Wymagane jest dostarczenie zgody podpisanej przez rodzica lub opiekuna na udział i przetwarzanie danych oraz 

wizerunku uczestnika w celu promocji Konkursu, jak również na przekazanie praw autorskich do prac 

organizatorowi Konkursu i publikowanie prac uczestnika – ZAŁĄCZNIK 1. (zgoda na konkurs przyklejona na 

odwrocie pracy konkursowej). Udział w Konkursie jest jednoznaczny z zaakceptowaniem Regulaminu przez 

uczestników.  
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V. Zasady konkursu: 

Konkurs językowy ma charakter jednoetapowy. Prace należy oddać do 31.10.2019 r. Za przygotowanie, przebieg oraz 

stronę merytoryczną odpowiada nauczyciel języka angielskiego Kornelia Jakubowska-Żółty. Ogłoszenie wyników 

oraz wręczenie nagród nastąpi w grudniu 2019 (szczegółowy termin zostanie podany).  

Pod uwagę będą brane wyłącznie prace wykonane samodzielnie przez uczestników Konkursu – bez pomocy 

innych (zarówno zdjęcia jak i teksty). 

WYJĄTOWE SYTUACJE: Jeżeli motyl usiądzie na Twojej ręce lub głowie i nie będziesz miał/a możliwości 

samodzielnie zrobić zdjęcia, jak najbardziej pomoc osoby trzeciej jest właściwa i zgodna z zasadami konkursu. 

 

VI. Przebieg konkursu: 

Konkurs rozpocznie się przedstawieniem regulaminu we wszystkich klasach.  

Uczestnicy konkursu przygotowują prace w trzech kategoriach zgodnie z grupami wiekowymi: 

 

Klasy 0-3 szkoły podstawowej 

ZADANIE KONKURSOWE:  

 Draw a beautiful butterfly and write two sentences. You have to think about its name and you have to use 

some interesting adjectives which describe this butterfly. For example: 

It’s a beautiful butterfly. Its name is Spring :> 

 Narysuj pięknego motyla i podpisz go dwoma zdaniami. Musisz pomyśleć o jego imieniu i użyć 

ciekawych przymiotników opisujących po angielsku tego motyla. Bądź twórczy! Obrazek i słówka muszą 

być wykonane przez Ciebie osobiście! Rozpocznij zdaniami, np: 

It’s a ___________________ butterfly.  Its name is_______________________. 

(piękny, wspaniały,…)    (wymyśl jego imię) 

 

… - to muszą być słówka, które Ty znasz, a nie ktoś z Twojej rodziny! Napisz je osobiście! 

Format pracy: kartka A4 

Pamiętaj o zgodzie na konkurs! – ZAŁĄCZNIK 1 (przyklej do rysunku na odwrocie) 
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Klasy 4-6 szkoły podstawowej 

ZADANIE KONKURSOWE:  

 Be smart and take photo of a beautiful butterfly by your phone! Be creative and make interesting 

presentation (Power Point) with description about your butterfly. 

 Bądź sprytny jak Twój telefon, zrób zdjęcie pięknemu motylowi! Bądź twórczy, szybki i uważny! 

Przygotuj prezentację w Power Point ze zdjęciem i szczegółowym opisem owada  

 jaki jest motyl – wielkość, kolor, itd.  (It is…/ It isn’t…);  

 co ma ten motyl: części ciała – ilość oczu, skrzydeł, itd. (It has got…/ It hasn’t got…)   

 co potrafi robić (It can…/ It can’t…,) 

– użyj struktur gramatycznych i ciekawego słownictwa. 

Prezentacja Power Point zapisana na płycie CD: 5-10 slajdów. 

Płyta CD podpisana imieniem i nazwiskiem uczestnika. 

Pamiętaj o zgodzie na konkurs! – ZAŁĄCZNIK 1 (przyklej do koperty z płytą CD 

 

Klasa 7-8 szkoły podstawowej. 

ZADANIE KONKURSOWE:  

 Be smart and take a photo of a beautiful butterfly by your phone! Be creative and write an e-mail about 

your photo/ butterfly BUT NOT IN THE HOUSE!!!  

E-MAIL WILL BE WRITTEN DURING THE LESSON IN THE SCHOOL!!! Mrs Yellow will tell you the 

exact date of the written competition. (It will be probably in the middle of October – come and bring the 

printed photo. The topic of the e-mail will be given). 

 Bądź sprytny jak Twój telefon i zrób zdjęcie tzw. pięknemu motylowi ! Bądź twórczy i napisz e-mail o  

swoim motylu ze zdjęcia ALE NIE W DOMU!!!  

E- MAIL BĘDZIE NAPISANY PRZEZ UCZNIÓW KLAS  STARSZYCH NA LEKCJI WSKAZANEJ PRZEZ 

NAUCZYCIELA. Pani Żółty poinformuje o dokładnej dacie (prawdopodobnie połowa października – 

przyjdź i przynieś ze sobą już wydrukowane zdjęcie na kartce A4, temat e-maila zostanie podany w dniu 

pisania – przypomnij sobie zasady pisania maila, ciekawe słownictwo i struktury gramatyczne).  

Format pracy: kartka A4  - na jednej stronie powinien się zmieścić zarówno tekst pisany na lekcji jak i zdjęcie. 

Pamiętaj o zgodzie na konkurs! – ZAŁĄCZNIK  1 (przyklej do kartki na odwrocie). 
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VII. Kryteria oceny:  

Praca samodzielna, estetyczna, spełniająca wymogi poprawności języka angielskiego, dostarczona na czas wraz ze 

zgodą na konkurs - ZAŁĄCZNIK 1 przyklejony do kartki lub płyty CD na odwrocie. 

 

VIII. Nagrody: 

Zwycięzcy z każdej kategorii wiekowej zostaną nagrodzeni książkami, dyplomami oraz upominkami. Najlepsze 

prace zostaną opublikowane i przedstawione na wystawie w Bibliotece Pedagogicznej w Brzesku. 

 

Organizator Konkursu 

Kornelia Jakubowska – Żółty 

 

 

 

SPONSORZY 
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ZAŁĄCZNIK 1 – Zgoda na konkurs. 

 

 

 

......................................................................................... 

Miejscowość, data 

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 

imię:  …………….…………………………………………………..………………  

nazwisko: ..…………….........................................................……….... …..……………… 

klasa: ........................................................................................................................................... 

szkoła: ........................................................................................................................................... 

 

w Autorskim Konkursie Języka Angielskiego Fly like a butterfly, dla klas 0-8 Szkoły Podstawowej, organizowanym 

przez nauczycielkę języka angielskiego Kornelię Jakubowską – Żółty we współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w 

Tarnowie, Filia w Brzesku, Szkołą Językową Helen Doron w Brzesku, Wydawnictwem Językowym Pearson i 

Macmillan. Rozumiem i w pełni akceptuję regulamin konkursu dostępny na stronach szkół podstawowych. 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych dla celów niniejszego 

konkursu zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 1997 r. Nr 133 poz. 883). 

 

 

 

……………………………………..………… 

(czytelny podpis opiekuna) 

 


