
XXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA 
02–101 Warszawa, ul. Grójecka 93, tel. (22) 822 21 02 

 
 

Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Literatury Polskiej w Językach Obcych 
ODPOWIEDNIE DAĆ OBCE SŁOWO  

2019 

Organizatorzy 

Wydział Oświaty i Wychowania dla  Dzielnicy Ochota 

XXI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja 

Patronat nad Konkursem objęli 

Ambasador  Ukrainy  w  RP 

                                                                     Burmistrz Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy 

   Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego 

Instytut Romanistyki  Uniwersytetu  Warszawskiego 

Katedra Ukrainistyki Uniwersytetu Warszawskiego 

Mazowiecki Kurator Oświaty 

Kwartalnik „Języki  Obce  w  Szkole” 
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych PASE 
Towarzystwo Historyczno-Literackie/ Biblioteka Polska w Paryżu 

 
Cele Konkursu 

Propagowanie literatury polskiej wśród młodzieży pogłębione o znajomość języków obcych. Zapoznanie z bogatym dorobkiem 

translatorskim literatury polskiej. Przygotowanie do promowania literatury polskiej wśród narodów posługujących  się  językiem:  

 angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim, ukraińskim. 

- Adresaci Konkursu –  uczniowie klas siódmych i ósmych  szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych,  
szkół ponadgimnazjalnych  z województwa mazowieckiego.  
- Przedmiotem Konkursu jest recytacja w języku obcym jednego tekstu z  literatury polskiej (proza lub wiersz). Do wyboru kategorie: 

język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język ukraiński.  Należy korzystać z profesjonalnych 

tłumaczeń. 

 -Każdy uczestnik recytuje jeden utwór z literatury polskiej w wybranym języku obcym. 

-Dopuszcza się recytacje dwóch tekstów przez jednego uczestnika, ale w dwóch różnych językach. 

 -Wystąpienie nie może trwać dłużej niż 5 minut, a każda recytacja przekraczająca ten czas będzie dyskwalifikowana. 

-Do wybranej kategorii można zgłosić 4 uczestników z jednej szkoły. W przypadku zespołu szkół : 

 *szkoła podstawowa (dotyczy tylko klas VII, VIII) i  oddziały gimnazjalne  można zgłosić  4 osoby;  

* oddziały gimnazjalne i szkoła ponadgimnazjalna  można zgłosić  4 osoby z oddziałów gimnazjalnych  i 4 osoby ze szkoły 

ponadgimnazjalnej do wybranej kategorii.  

- Szkoły mogą zgłaszać uczniów do wszystkich kategorii językowych. 

- Uczestnicy wcześniejszych edycji wybierają inne teksty niż w ubiegłych latach. 

- Werdykt Jury jest ostateczny. 
- Jury zadecyduje, czy zostanie dokonany podział na klasy VII i VIII SP wraz z oddziałami  gimnazjalnymi i 
szkoły ponadgimnazjalne w innych kategoriach językowych niż  język angielski.  
Terminarz  
-Recytacja tekstu polskiego w języku francuskim – eliminacje 25 lutego godz. 16.30 
- Recytacja tekstu polskiego w języku niemieckim – eliminacje 5 marca  godz. 15.00             
- Recytacja tekstu polskiego w języku hiszpańskim –  eliminacje 6 marca  godz. 16.00 
- Recytacja tekstu polskiego w języku angielskim (kl. VII, VIII SP i oddziały gimnazjalne)    
–  eliminacje 11 marca godz. 15.00 
- Recytacja tekstu polskiego w języku ukraińskim –  eliminacje 11 marca  godz. 15.00 
-  Recytacja tekstu polskiego w języku rosyjskim  – eliminacje 13 marca godz. 15.00 
-  Recytacja tekstu polskiego w języku angielskim (szkoły ponadgimnazjalne) –  eliminacje  
13 marca  godz. 15.30            
Eliminacje odbędą się  w gmachu XXI LO – ulica Grójecka 93 w Warszawie 
Godziny przesłuchań mogą ulec zmianie ze względu na dużą liczbę zgłoszeń, o czym nauczyciele zostaną powiadomieni. Mogą się też 

pojawić dodatkowe terminy przesłuchań. Podane godziny eliminacji to czas rozpoczęcia przesłuchań. Nauczyciele zostaną 

poinformowani o wyznaczonej dla ich uczniów  godzinie występu (najpóźniej  tydzień przed  eliminacjami w danej kategorii). 

Bieżące informacje znajdują  się na stronie www.21lo.waw.pl (m.in. karta zgłoszenia, załączniki nr  1 i nr 2). 

Kartę zgłoszenia należy przesłać do 14 LUTEGO 2019 roku na e-mail konkursy@21lo.waw.pl   
Wszelkie dodatkowe pytania proszę kierować na e-mail konkursy@21lo.waw.pl    

Możemy przekazać w wersji elektronicznej przykładowe teksty polskie przetłumaczone na języki obce.   

W dniu eliminacji prosimy o dostarczenie wypełnionego załącznika nr 1 lub załącznika nr 2. 
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