
Regulamin
XI konkursu na krótkie opowiadanie
w języku angielskim
„IN A NUTSHELL”

I. Organizatorzy

Zespół Szkół Politechnicznych w Głogowie

Skład Komisji Konkursowej: 

Ewa  Jaworska –  nauczyciel  języka  angielskiego  (ZSP)
ewa.jaworska@poczta.onet.pl

Magdalena Tojza – nauczyciel języka angielskiego (ZSP)
magdatojza@gmail.com

II. Uczestnicy

Uczniowie  szkół  ponadgimnazjalnych  z  powiatu  głogowskiego,
lubińskiego i polkowickiego. 

III. Cele konkursu

 Pobudzanie aktywności twórczej
 Popularyzowanie i propagowanie sztuki pisania
 Rozwijanie i doskonalenie umiejętności językowych
 Prezentacja  poszukiwań  twórczych  w  zakresie  wyrazu
artystycznego
 Rozwijanie wyobraźni i kreatywności 



III. Warunki uczestnictwa:

 Napisanie  krótkiego  opowiadania  w  języku  angielskim  w
obrębie  250  –  350  słów  (z  wyłączeniem  cytatu)  na  jeden  z
wyszczególnionych poniżej początków lub zakończeń tekstów.

POCZĄTKI:   

a) „ Before you take me up to bed, will you tell me a story?...”
b) „Five minutes to three in the afternoon. Exactly sixty-one hours before

it happened. The lawyer drove in and parked in the empty lot...”
c) „We walked back to the front door because he said it was time for him

to go…”

d) „I went home in a hurry, running and panting, scared out of my 

life.There was a man running after me, screaming iksto the darknness 

„Kid! Come ‘ere!!I ‘ Gotta tell you something!!...”

e) „One day a nobleman caught a nightingale and wanted to put it in a
cage. But the bird spoke to him:…”

ZAKOŃCZENIA:
a) „ All words were lost and all energy gone. I sank to my knees at the 

horrible sight. I walked into the large bedroom only to see all of my 
worst dreams come true.”

b) „ She again looked up at the boy driving away from her. He reached far. 

She murmured in soliloquy- Thank You.”
c)  “You came.” Its voice was full of mud. “Welcome home.”



d) „Every heart stopped beating, every breath was held, every eye was 

fixed immovably upon that man.”
e)  „That didn’t sound too good either. Which left us with possibility 

number 3.”

 Każda szkoła może delegować dowolną ilość uczestników
 Uczestnicy  przesyłają  elektroniczną  wersję  opowiadania  do
opiekuna konkursu w swojej szkole
 Uczestnicy  podpisują  swoje  prace  pseudonimem  (pseudonim,
imię  i  nazwisko  z  nazwą  szkoły  oraz  wybranym  początkiem  lub
zakończeniem należy wpisać w tabelkę w dokumencie Word i przesłać
wraz z pracą do opiekuna konkursu w swojej szkole)

IV. Kryteria oceniania

W  pracach  będzie  oceniany  przede  wszystkim  pomysł  i  jego
realizacja. Błędy gramatyczne, ortograficzne i stylistyczne  nie mogą
jedynie  zaburzać  zrozumienia  tekstu  i  będą  brane  pod  uwagę  w
ostatniej kolejności. 

V. Nagrody

Laureaci  konkursu  –  trzy  główne  miejsca  i  dwa  wyróżnienia
otrzymają pamiątkowe dyplomy, nagrody rzeczowe ufundowane przez
Radę  Rodziców  przy  Zespole  Szkół  Politechnicznych  w  
Głogowie, Starostwo Powiatowe oraz sponsorów. 

Ponadto,  laureaci  trzech  pierwszych  miejsc  będą  mieli  możliwość
udzielenia wywiadu w „Tygodniku Głogowskim”, a ich prace zostaną



opublikowane na stronie internetowej TG i na profilu nauczycielskim
Pani Magdaleny Tojzy na Facebooku.

VI. Założenia programowo-organizacyjne

1. Karty  uczestników  oraz   załączone  prace  w  wersji
elektronicznej      podpisane  pseudonimem  należy przesłać  do
opiekuna   konkursu  w    swojej szkole, a  następie  opiekun  przesyła
je  w  dwóch   osobnych plikach zatytułowanych  odpowiednio „Prace
konkursowe”  oraz  „Karty  zgłoszeniowe”  na  adres
magdatojza@gmail.com (termin  25  marzec  2019r.)  W  temacie
maila proszę napisać nazwę szkoły.

2. Wyłonienie laureatów spośród wszystkich prac nadesłanych do
ZSP, a tym samym rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  29 marca
2019r.  (do  szkolnych  opiekunów konkursu  zostanie  przesłany
mail z informacją o wynikach),  a rozdanie nagród będzie miało
miejsce 5 kwietnia 2018r. o godz. 13. 00  w sali 105 w Zespole
Szkół Politechnicznych w Głogowie.

Uczestnik  wyraża  zgodę  na  opublikowanie  na  łamach  strony
internetowej  i  w informacjach medialnych przez  Organizatora
wizerunku oraz imienia i nazwiska uczestnika.

VII. Kontakt:

Regulamin  oraz  wszystkie  niezbędne  informacje  znajdują  się  na
stronie  internetowej  ZSP (www.zszglogow.pl  )  w zakładce konkursy
języka angielskiego .

Wszelkie  dodatkowe  pytania  proszę  kierować  na  adres  mailowy
magdatojza@gmail.com lub kontaktować się z organizatorami przez
FB.

mailto:magdatojza@gmail.com
http://www.zszglogow.pl/

