
Regulamin 

IV konkursu czytelniczo-językowego BOOKTALKING 

 

Organizator:  

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12, 2LO im. Gen. Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej,  

ulica Matejki 8/10,  60-766 Poznań 

 

Booktalking  

to krótkie zareklamowanie książki, jej ustna prezentacja w języku angielskim. Nie jest  

to streszczenie ani recenzja, ale raczej przedstawienie bohaterów, fabuły czy też kilku scen  

z książki.  Prezentacja powinna być jak rzut okiem na to, co naprawdę ciekawego znajduje  

się między okładkami książki. 

 

Cele: 

1. Doskonalenie umiejętności językowych 

2. Popularyzacja czytelnictwa 

3. Zmierzenie się ze sztuką autoprezentacji 

 

Zasady uczestnictwa: 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół średnich 

2. Uczestnicy prezentują się pojedynczo lub w  zespołach maksymalnie 3 osobowych 

3. Z każdej szkoły mogą wziąć udział maksymalnie 2 reprezentanci (od 1 do 3 osób) 

4. Zadaniem uczestników jest ustne – 5 minutowe zaprezentowanie książki lub odegranie 

sceny - rodzaj i gatunek prezentowanej literatury jest dowolny 

 

Ocena Jury/ punktacja: 

1. Poprawność językowa - 5 pkt 

2. Bogactwo językowe - 5 pkt  

3. Kreatywność - 5 pkt 

4. Umiejętności aktorskie – 5 pkt 

5. Inscenizacja powieści klasyków literatury brytyjskiej lub amerykańskiej – 1 pkt 

6. Od oceny jury nie ma odwołania, decyzja jest ostateczna.  

 

Warunki uczestnictwa: 

Dostarczenie do dnia 4 listopada Formularza zgłoszeniowego (załącznik) na adres: 

booktalking2lo@gmail.com 

 

Uczestnicy korzystający z podkładu muzycznego lub obrazu w formie prezentacji zobowiązani są do 

przesłania organizatorom na adres booktalking2lo@gmail.com materiału w formacie PDF lub MP4, 

niedostarczenie tego skutkować może zakłóceniem przebiegu  konkursu. 



 

Konkurs odbędzie się: 

19 listopada 2019 roku, rozpoczęcie  o godz. 9:00 (Szczegóły dotyczące dokładnej godziny 

prezentacji poszczególnych uczestników zostaną podane przez organizatorów drogą 

mailową)  

Informacji udziela: prof. Renata Urbaniak, prof. Joanna Ferenc-Szkopek oraz prof. Aleksandra 

Hadryś- Williams 

 

Nagrody: 

1. Jury przyzna w poszczególnych kategoriach nagrody i wyróżnienia 

2. Uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy, natomiast finaliści atrakcyjne 

nagrody ufundowane przez Wydawnictwo Oxford University Press, Wydawnictwo 

Pearson oraz Radę Rodziców 2LO 

Patronat: 

Sprawują Wydział Anglistyki UAM, Wydawnictwo Pearson oraz Ośrodek Doskonalenia 

Nauczyciela w Poznaniu, konkurs wspiera Wydawnictwo Oxford University Press, 

 


