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ETAP SZKOLNY 
 

 
 
 
Organizator: 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana 

Pawła II w Warszawie 
 
 

Cele konkursu: 
 

1.  Prezentacja  talentu  artystycznego  i  umiejętności  językowych  dzieci  
i młodzieży klas I-VIII szkoły podstawowej.  

2. Ocena umiejętności posługiwania się językiem angielskim i niemieckim  

w trakcie wykonywania utworów.  
 

3. Umożliwienie twórczej interpretacji wybranych utworów.   
4. Możliwość zaprezentowania swoich talentów.  

 

Miejsce: 

 

Konkurs odbywa się w formie zdalnej.  

 

Etap I szkolny: 
 

Zasady uczestnictwa: 
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1. Uczestnicy występują w 2 kategoriach: 

A. Wiersz - utwór nie może być dłuższy niż 2 minuty.  Uczniowie mogą 

przygotować rekwizyty, ciekawy strój, czy wystrój pomieszczenia, 

który będzie widoczny na nagraniu. Wykonany utwór uczniowie 

mówią z pamięci.  

B. Piosenka - utwór nie może być dłuższy niż 3 minuty. Niedozwolone 

jest wykonywanie utworu z playbacku, można wykorzystać podkład 

muzyczny, jednak nie może on zagłuszać śpiewanego tekstu. 

Uczniowie mogą przygotować rekwizyty, ciekawy strój, czy wystrój 

pomieszczenia, który będzie widoczny na nagraniu.  

2. W każdej kategorii uczniowie występują w 3 grupach wiekowych: 

A. Klasy I-III 

B. Klasy IV-VI 

C. Klasy VII-VIII 

3. Prezentowane utwory mogą być w języku angielskim lub niemiecki.  

4. Jeden uczestnik zgłasza maksymalnie jeden występ z każdej kategorii 

tematycznej oraz grupy wiekowej (czyli jedno dziecko może zgłosić 

maksymalnie jeden wykon z jednej kategorii).  

5. Niedozwolone jest wykonywanie utworu z playbacku albo niesamodzielnie 

przez uczestnika.  
6. Nagranie przygotowanej prezentacji należy wysłać do 17.03.2021 roku na 

adres mailowy: 8.2jezykietapszkolny@gmail.com.  Nazwa filmu musi 

zawierać imię i nazwisko ucznia, klasę, szkołę, miasto, kategorię np.: 

jan_kowalski_1a_sp82_warszawa_wiersz). 

 

Ocenianie:  
 
Prezentowane utwory wysłucha i oceni powołane przez organizatorów Jury, które 

wybierze po jednym reprezentancie Szkoły z każdej kategorii i grupy wiekowej.  

Jury oceniać będzie: 

A. Wiersz: 

● poprawność w posługiwaniu się językiem angielskim lub niemiecki 

● interpretacja utworu 

● dykcja 

● stopień trudności wykonywanych utworów, 

● rekwizyty, strój lub wystrój pomieszczenia. 
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B. Piosenka: 

● poprawność w posługiwaniu się językiem angielskim i niemiecki, 

● walory muzyczne 

● choreografię, strój i oryginalność opracowania scenicznego utworu, 

● stopień trudności wykonywanych utworów,  

● ogólne wrażenie artystyczne. 

 

Terminarz konkursu: 

 Etap I szkolny - do 17.03.2021 

 Przesyłanie zgłoszeń - do 17.03.2021 

 Etap II ogólnopolski – biorą udział tylko wybrane nagrania z etapu 

szkolnego - od 22.03.2021 do 30.03.2021 

 Rozstrzygnięcie konkursu: 31.03.2021. 

Pozostałe uwagi: 
 

1. Organizatorzy zastrzegają  sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.  
 

2. Informacje na temat Konkursu 8.2Języki można uzyskać drogą mailową: 

8.2jezykietapszkolny@gmail.com. 
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