
REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU ORATORSKIEGO 

W JĘZYKU ANGIELSKIM 

Katowice, 05.04.2023 r. 

 

Konkurs znajduje się w kuratoryjnym wykazie konkursów wpisywanych  

na świadectwie szkolnym 
 

1. Zgłoszenie udziału w konkursie oraz warunki uczestnictwa 

 Termin zgłoszeń - 31 marca 2023 r. 

 Zgłoszenie elektroniczne uczestników: pod adresem www.sp35.katowice.pl/orator 

(nie więcej niż 3 uczniów ze szkoły w każdej kategorii). 

 Uczestnicy zobowiązani są przesłać zgodę rodziców/opiekunów prawnych na udział 

w konkursie na adres e-mail: sfbednik@gmail.com 

 

2. Przedmiot i formuła konkursu 

1. Uczestnik konkursu przygotowuje własną wypowiedź w języku angielskim na  jeden 

z wybranych tematów. Wystąpienie powinno trwać około 3 minuty. Zachęcamy do 

korzystania z prezentacji multimedialnej lub projektu plastycznego. Wypowiedzi 

powinny być spontaniczne, sugestywne, zaprezentowane barwnie i jasno w języku 

angielskim. 

2. Konkurs przeprowadzony będzie stacjonarnie w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 35, 

przy ul. Zielonogórskiej 23 w Katowicach w dniu 05.04.2023, początek o godzinie 

09.00 

3. O kolejności wystąpień zdecyduje losowanie. O kolejności miejsc decyduje suma 

punktów przyznanych przez jury. 

 

3. Cele konkursu 

 inspirowanie ucznia do zdobywania oraz doskonalenia kompetencji związanych 

z przemawianiem w języku obcym tj. logicznego formułowania myśli, posługiwania się 

językiem w sposób zrozumiały i prosty, wykazania się znajomością gramatyki 

i słownictwa języka angielskiego; 

 rozwijanie praktycznych umiejętności publicznego przemawiania, przedstawiania opinii, 

argumentowania, oraz motywowanie uczestników konkursu do zaprezentowania 

swoich zdolności krasomówczych na wybrany temat  w formie przemówienia przed 

publicznością; 

 promowanie języka angielskiego przez rozbudzanie zamiłowania do pięknego 

i sugestywnego mówienia; 

 zachęcanie do przełamywania tremy związanej z wystąpieniami publicznymi, aby nabyć 

umiejętność płynnej komunikacji w języku angielskim; 

 
4. Ocenianie uczestników: 

Uczestnicy będą oceniani w dwóch kategoriach: 

 klasa V i VI 

 klasa VII i VIII 

W skład jury wchodzi dwóch nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 35 oraz 2 dodatkowo 

wylosowanych nauczycieli  spośród opiekunów uczniów biorących udział w konkursie. 
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Wystąpienie oceniane będzie na podstawie karty oceny z uwzględnieniem poniższych 

kryteriów: 

 
Ogólne: 

 zgodność z wybranym tematem, 

 przejrzystość struktury, zrozumiałe ujęcie tematu, 

 kreatywność uczestników w doborze pomocy wizualnych, 

 

Językowe: 

 bogactwo i różnorodność słownictwa oraz struktur językowych, 

 poprawność językowa, 

 wymowa i akcent, 
 modulacja głosu: głośność, intonacja, dykcja, 
 mowa ciała: pozycja, ruch, gestykulacja. 

 
5. Dyplomy i nagrody: 

1. Uczniowie, którzy zajmą miejsca od 1 do 3 otrzymują dyplomy laureata oraz 
nagrody. 

2. Uczniowie, którzy zajmą miejsca od 4 do 5 otrzymują dyplom wyróżnienie. 
 

7. Tematy przewodnie: 
 
1.       Freeganism as a style of living. Pros and cons. 
2.       Life was better when technology was much simpler. Discuss. 
3.       “You are what you eat” – discuss. 
4.       Stress and peer pressure - teenager’s point of view. 
5.       Education and success - is there any correlation? 
6.       Social Media - helpful or dangerous? 
7.       Is AI a danger or a blessing? Discuss. 
8.      How to make students love their school? The school of the future – what are      
the necessary changes? 
9.       A friend in need is a friend indeed - student's opinion. 
10.    Courage - feeling no fear? 
11.    Power of words - student’s reflection. 
12.    “Travel broadens the mind” – discuss. 
 

8. Postanowienia końcowe: 

 Administratorem danych osobowych uczestników i ich rodziców/opiekunów 
prawnych zgromadzonych w związku z uczestnictwem w konkursie jest: Szkoła 
Podstawowa Nr 35 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adeli Korczyńskiej 
w Katowicach. (tylko do celów konkursu) 

 Dodatkowe informacje można uzyskać drogą elektroniczną: sfbednik@gmail.com 
 
 
 

Do konkursu zapraszają nauczyciele języka angielskiego: Sonia Bednik i Joanna Kmiecik 


