
SPEAKING IN PUBLIC  

 konkurs krasomówczy w języku angielskim dla uczniów klas 7 i 8 szkół 

podstawowych 

 

 

REGULAMIN KONKURSU 

I. Organizator: 

III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Elblągu, ul. Browarna 1. 

 

Cele konkursu: 

1. Doskonalenie umiejętności płynnego wypowiadania się w języku angielskim. 

2. Rozbudzanie zainteresowań językiem angielskim oraz kulturą anglojęzyczną. 

3. Dodatkowe motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego. 

4. Wyłonienie najlepszych „mówców” wśród uczniów szkół podstawowych. 

5. Pogłębianie współpracy między szkołami z terenu miasta Elbląga i okolic. 

 

II. Założenia ogólne. 

III Liceum Ogólnokształcące od lat współpracuje z English Speaking Union, organizatorem 

międzynarodowego konkursu Public Speaking Competition. Nasi uczniowie co roku reprezentują 

szkołę w ogólnopolskim finale Konkursu, jak dotąd  6 z nich zostało jego laureatami i reprezentowało 

Polskę na międzynarodowym finale Konkursu w Londynie. Niniejszy konkurs jest próbą 

zaszczepienia umiejętności krasomówczych wśród uczniów szkół podstawowych, co może 

zaowocować późniejszymi sukcesami na skalę ogólnopolską, jak i międzynarodową. 

 

1. Informacje wstępne. 

• Konkurs odbędzie się 31 marca 2020r. od godz. 10.00 w czytelni III LO w Elblągu. 

• Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i podstawowych. Do 

konkursu może przystąpić każdy uczeń, bez względu na to, czy uczy się języka 

angielskiego w szkole, czy też nie.  

• Jedną szkołę może reprezentować kilkoro uczniów (max. 5) 

• Konkurs składa się z dwóch etapów: 

I etap – szkolne eliminacje w celu wyłonienia reprezentacji szkoły (przeprowadzany przez 

nauczycieli j. angielskiego w danej szkole podstawowej) 

II etap – finałowy – przesłuchania uczestników przez Jury oraz zgromadzoną publiczność 

(w III LO w Elblągu) 



 

 

2. Zasady uczestnictwa: 

• Zadaniem uczestników będzie wygłosić kilkuminutowe przemówienie  (tzw. „speech”) 

na jeden z podanych tematów (patrz punkt 5).  

• Wybrany temat można dowolnie interpretować. Uczniowie zobowiązani są do 

nawiązania do wybranego tematu, ale nie mogą przyjąć go jako tytułu swego 

wystąpienia. Decydując się na tytuł własnego wystąpienia, uczniowie mogą puścić 

wodze fantazji – tytuł powinien być „chwytliwy”, humorystyczny lub prowokacyjny, 

ale nie może być dla nikogo obraźliwy. 

• Sens przemówienia powinien być jasny i zrozumiały dla wszystkich słuchających – 

dobry mówca musi dokładnie wiedzieć, co chce wyrazić poprzez swoje wystąpienie. 

•  Przemówienie powinno trwać ok. 3-4 minuty. Przekroczenie czasu wypowiedzi 

(przemówienie trwa krócej niż 2,5 min lub jest dłuższe niż 4,5 min.)  wpływa na jej 

ocenę.  

• Podczas wystąpienia nie są dozwolone żadne środki pozawerbalne (audiowizualne).  

• Przemówienie musi być wygłoszone, nie przeczytane – można się wspomagać krótkimi 

notatkami, jednak zbyt częste korzystanie z nich będzie miało wpływ na ocenę jury. 

• Po każdym wystąpieniu, przez dwie minuty, publiczność i jury będą zadawać pytania 

autorowi prezentacji  do tematu jego wystąpienia.  

• Kolejność wystąpień zostanie ustalona w drodze losowania. 

• Zgoda na udział w konkursie jest automatycznie zgodą na publikację wizerunku na 

stronie internetowej III LO. 

 

3. Warunki przystąpienia szkoły do konkursu. 

• Do 28 lutego 2020 szkoły zgłaszają kandydatów poprzez wypełnienie karty zgłoszenia 

(w załączeniu) i wysłanie jej drogą pocztową lub mailową na adres: 

III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II 

ul. Browarna 1 

82-300 Elbląg 

z dopiskiem: konkurs Speaking in public 
 

 

e-mail: camig@poczta.onet.pl 

 

• Wszelkich dodatkowych informacji udzielają koordynatorzy konkursu: Dorota  

Sarnecka-Zakrzewska i Kamila Gitlin-Kutkowska (camig@poczta.onet.pl) 

• Uczestnicy mogą zgłaszać się tylko i wyłącznie za pośrednictwem nauczyciela-

opiekuna lub dyrektora. 

• Osoby nagrodzone i ich opiekunowie wyrażają zgodę na zamieszczenie swojego 

imienia i nazwiska oraz danych szkoły na stronie internetowej organizatora konkursu. 

 

 

 



 

 

4. Kryteria oceniania i nagrody: 

Przy ocenie wystąpienia będą brane pod uwagę następujące kryteria: 

a) treść – podejście do tematu, klarowność wypowiedzi, stopień przyciągnięcia uwagi 

słuchających do tematu; 

b) sposób przemawiania – artykulacja, ton głosu, gestykulacja, kontakt  z publicznością, 

wymowa; 

c) pytania – umiejętność odpowiedzi na zadane pytania, umiejętność obrony własnego 

zdania; 

d) oraz : umiejętność wzbudzania emocji wśród słuchających, poczucie humoru i 

naturalność wypowiedzi. 

Laureaci konkursu otrzymają  nagrody ufundowane przez III LO w Elblągu. Opiekunowie 

uczestników otrzymają podziękowania za przygotowanie młodzieży do konkursu. 

 

5. Lista tematów:  

 

1. Young people and their authorities. 

2. Eating to live or living to eat – latest ‘trends’ in the world of food. 

3. The role of advertisements and their impact on young people. 

4. Multicultural tolerance in Poland. 

5. Is equality between men and women possible? 

6. Having a pet –pleasure or responsibility? 

7. Studying in a foreign country. 

8. Artificial Intelligence. 

9. Cloning people – moral dilemmas. 

10. Environmental problems – are we doomed? 

11. Lying is always bad. Discuss. 

12. Getting married after you are 40 years old. 

13. Does it pay to be an individual? 

14. What would you change in Polish schools? 

15. What does it mean to be eco-friendly?  

16. Testing drugs or cosmetics on animals should be banned. 

17. Do social media make people more sociable? 

18. Online computer games. To play or not to play? 

 

 

Załączniki: 

Wzór zgłoszenia szkoły do konkursu  

 

Otrzymują: 

Wszystkie  szkoły podstawowe w Elblągu i okolicy. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
……………………. , data ………………  

 

 

…………………………. 
  Szkoła 

         

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

udziału w krasomówczym konkursie  

SPEAKING IN PUBLIC 

 

Zgłaszam chęć uczestnictwa w konkursie następujących uczniów: 

 

 

 

L.p. Imię i nazwisko ucznia Klasa Tytuł przemówienia* 

1. 

 
 

   

2. 

 
 

   

3. 

 
 

   

4. 

 
 

   

5. 

 
 

   

 
* w razie potrzeby tytuł przemówienia będzie można zmienić (wysyłając maila do koordynatora 

konkursu) w terminie do 20 marca 2020r. 
 

 

 

……………………………………… 



imię i nazwisko opiekuna/opiekunów     

 

       

  

…………………………………………………….. 

            adres mailowy lub tel. kontaktowy opiekuna 
 

 


