
 

 

KONKURS WYMOWY ANGIELSKIEJ  

 

 Instytut Polonistyki i Neofilologii Uniwersytetu Przyrodniczo-

Humanistycznego w Siedlcach zaprasza szkoły średnie z miasta Siedlce i okolic do 

wzięcia udziału w konkursie wymowy angielskiej.  

 

Każdy z uczestników będzie mógł sprawdzid swoje umiejętności w dwóch 

zadaniach: wygłoszeniu wcześniej przygotowanego fragmentu tekstu oraz 

odczytaniu wylosowanego zestawu kłopotliwych wyrazów angielskich.  Nagrodą 

w konkursie są upominki rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy. 

Zgłoszenia do konkursu zawierające liczbę uczestników należy przesład 

pocztą elektroniczną na adres tomasz.michta@uph.edu.pl do dnia 29.05.2019.  

 

Termin i miejsce konkursu: 05.06.2019 r. (środa) 

godz.8.30 – 9.00 rejestracja zgłoszonych uczestników 

godz.9-11.30 konkurs 

Wydział Humanistyczny UPH w Siedlcach  

ul. Żytnia 39, 08-110 Siedlce  

sala 3.10 (III piętro) 

 

 

W imieniu jury konkursu  

Dr Tomasz Michta 

Dr Katarzyna Mroczyoska 

 



Regulamin konkursu wymowy angielskiej 

Organizator: 

 Instytut Polonistyki i Neofilologii, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Przyrodniczo-
Humanistyczny w Siedlcach 

Cel konkursu: 

 popularyzowanie wśród uczniów szkół ponadpodstawowych kultury fonetycznej i zasad 

poprawnej wymowy języka angielskiego 

Warunki uczestnictwa i przebieg konkursu: 

 konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich z miasta Siedlce i okolic; 

 w konkursie nie mogą wziąd udziału osoby, dla których język angielski jest językiem 
ojczystym; 

 szkoły wybierają maksymalnie pięciu uczniów, którzy będą reprezentowad szkołę w 
konkursie; 

 szkoły przesyłają informację o liczbie uczestników zgłaszanych do konkursu pocztą 
elektroniczną do dnia 29.05.2019 na adres tomasz.michta@uph.edu.pl; 

 w dniu konkursu uczestnicy pełnoletni składają podpisane przez siebie oświadczenie o 
zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku, natomiast 
uczestnicy niepełnoletni składają oświadczenie o zgodzie na udział w konkursie oraz o 
zgodzie na przetwarzanie danych osobowych podpisane przez rodzica lub opiekuna. 
Niezłożenie wyżej wymienionych oświadczeo uniemożliwia wzięcia udziału w konkursie; 

 konkurs składa się z dwóch części, z których pierwsza polega na odczytaniu tekstu 
przygotowanego przez organizatorów, a druga obejmuje odczytanie wylosowanego 
zestawu wyrazów trudnych, przy czym organizatorzy udostępniają komplet materiałów 
koniecznych do przygotowania; 

 za poszczególne części uczestnicy mogą uzyskad odpowiednio 40 i 10 punktów; 

 kryteria oceny wystąpieo uczestników obejmują poprawnośd segmentalną, poprawnośd 
prozodyczną, płynnośd oraz dykcję; 

 wystąpienia uczestników podlegają ocenie jury składającego się z pracowników Zakładu 

Języka Angielskiego i Translatoryki. Jury wybiera trzech laureatów: I miejsce, II miejsce, 

III miejsce. Komisja może również przyznad wyróżnienia. Decyzje komisji są ostateczne; 

 w dniu konkursu każdy uczestnik odbierze dyplom uczestnictwa. Laureaci otrzymają 

specjalny dyplom laureata oraz upominek rzeczowy, natomiast osobom wyróżnionym 

zostaną wręczone dyplomy z wyróżnieniem. Nagrody zostaną przekazane w ciągu 

dwóch tygodni od daty konkursu; 

 organizatorowi przysługuje prawo odwołania konkursu w przypadku małej liczby 
zgłoszeo. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania listy zwycięzców i osób 
wyróżnionych, z podaniem imienia nazwiska, na co, zgłaszając się do konkursu, 
uczestnicy wyrażają zgodę. Ponadto uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na utrwalenie 
ich wizerunku i opublikowanie zdjęd w serwisie internetowym UPH.   


