
LXIX Liceum Ogólnokształcące 

z Oddziałami Integracyjnymi 

im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944 

ul. S. Skarżyńskiego 8 

02-377 Warszawa 

 

 

Z okazji obchodów Europejskiego Dnia Języków Obcych  LXIX Liceum 

Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi  

im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944 

zaprasza do uczestnictwa  

w dzielnicowym konkursie językowym „Ochota na językach” 

 

 

      Organizatorzy konkursu zwracają uwagę, iż konkurs ze względu na obecną sytuację 

epidemiczną w kraju odbędzie się w formie online. 

 

Cele konkursu: 

 

• Udział w obchodach Europejskiego Dnia Języków Obcych. 

• Rozwijanie umiejętności i pasji językowych uczniów. 

• Promowanie języka obcego w życiu codziennym. 

• Motywowanie uczniów do nauki języków obcych. 

• Doskonalenie umiejętności posługiwania się TIK. 

• Rozwijanie zainteresowań fotograficznych, plastycznych, informatycznych, 

literackich. 

• Kształtowanie umiejętności  pozyskiwania informacji z rożnych źródeł                                        

i zwracanie uwagi na poszanowanie praw autorskich. 

 

 

Uczestnicy konkursu 

 

• uczniowie klas VIII szkół podstawowych z dzielnicy Ochota. 
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Kategoria: plastyczna 

 

 

 

Od uczestników konkursu oczekujemy przedstawienia w formie plastycznej plakatu  

z hasłem w jednym z języków obcych: angielski, niemiecki, rosyjski promującego tegoroczne 

obchody Europejskiego Dnia Języków Obcych w dzielnicy Ochota. 

 

 

Wymogi formalne pracy: 

1. jeden autor składa jedną pracę tylko w jednej z trzech kategorii, 

2. praca wykonana dowolną techniką plastyczną powinna mieć wymiary arkusza A2,  

lub A3, 

3. zdjęcie pracy wraz z wypełnionym formularzem należy składać drogą mailową na 

adres  sekretariatu szkoły joannaowczarek.niemiecki@gmail.com do 30 września 2020 

roku.  

 

 

 

UWAGA! 

 

Prace te będzie oceniać życzliwe i kompetentne jury, a nagrodzone i wyróżnione prace 

będą opublikowane na stronie internetowej szkoły i Facebooku szkoły. 

W razie zaistnienia proceduralnych lub merytorycznych wątpliwości prosimy  

o kontakt telefoniczny z koordynatorem konkursu – p. Joanną Owczarek – tel. 733030199 

 

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 16 października 2020 r. Autorzy nagrodzonych 

prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe pocztą na adres szkoły. Gorąco zapraszamy  

do wzięcia udziału w konkursie!  
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Kategoria: literacka 

 

 

Od uczestników oczekujemy pracy pisemnej na poniższy temat: w liście do 

kolegi/koleżanki przedstaw Twoim zdaniem najbardziej interesujące miejsce 

 w dzielnicy Ochota, które warto zobaczyć. Praca powinna liczyć 80-100 słów i powinna być 

napisana w formie elektronicznej w jednym z poniższych języków obcych: język angielski, 

język niemiecki, język rosyjski. 

 

 

Wymogi formalne pracy: 

1. jeden autor składa jedną pracę tylko w jednej z trzech kategorii, 

2. pracę wraz z wypełnionym formularzem należy składać drogą mailową na adres  

sekretariatu szkoły joannaowczarek.niemiecki@gmail.com do 30 września 2020 roku.  

 

UWAGA! 

 

Prace te będzie oceniać życzliwe i kompetentne jury, a nagrodzone i wyróżnione prace 

będą opublikowane na stronie internetowej szkoły i Facebooku szkoły. 

W razie zaistnienia proceduralnych lub merytorycznych wątpliwości prosimy  

o kontakt telefoniczny z koordynatorem konkursu – p. Joanną Owczarek – tel. 733030199 

 

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 16 października 2020 r. Autorzy nagrodzonych 

prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe pocztą na adres szkoły. Gorąco zapraszamy  

do wzięcia udziału w konkursie!  
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Kategoria : multimedialna 

 

 

Od uczestników oczekujemy wykonania prezentacji w programie Power Point (10 – 12 

slajdów) przedstawiających najpiękniejsze miejsca dzielnicy Ochota. Slajdy powinny być 

opatrzone krótkimi komentarzami w jednym z poniższych języków obcych: język angielski, 

język niemiecki, język rosyjski. 

 

 

Wymogi formalne pracy: 

1. jeden autor składa jedną pracę tylko w jednej z trzech kategorii, 

2. prezentację wraz z wypełnionym formularzem należy składać drogą mailową na adres  

sekretariatu szkoły joannaowczarek.niemiecki@gmail.com do 30 września 2020 roku.  

 

UWAGA! 

 

Prace te będzie oceniać życzliwe i kompetentne jury, a nagrodzone i wyróżnione prace 

będą opublikowane na stronie internetowej szkoły i Facebooku szkoły. 

W razie zaistnienia proceduralnych lub merytorycznych wątpliwości prosimy  

o kontakt  telefoniczny z koordynatorem konkursu – p. Joanną Owczarek – tel. 733030199 

 

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 16 października 2020 r. Autorzy nagrodzonych 

prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe pocztą na adres szkoły. Gorąco zapraszamy  

do wzięcia udziału w konkursie!  
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Załącznik nr 1 

 

Formularz zgłoszeniowy do udziału w konkursie „Ochota na 

językach” 
 

Imię i nazwisko 

autora  

 

Nazwa szkoły  

Adres szkoły  

Imię i nazwisko 

nauczyciela 

prowadzącego 

 

Tytuł pracy  

Kategoria  

 

 

 

 

 
Przekazuję prawa autorskie zgłaszanej pracy konkursowej na rzecz Organizatorów, o których mowa w art. 50 oraz art. 74 ustawy z dnia 

4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1904 r. ,nr 24, poz. 83) oraz do rozpowszechniania.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wyłącznie w celu wyłonienia laureatów konkursu. 

Oświadczam że, zgłoszone prace są mojego autorstwa, powstały na potrzeby konkursu i nie były nigdzie wcześniej 

prezentowane. Regulamin i warunki konkursu znam i akceptuję.  

Podpis autora pracy 

 

 


