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          XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  
Z ODDZIAŁAMI MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W BYDGOSZCZY 

TEL. (52) 343-66-67  FAX (52) 343-65-95    NIP 554-215-96-27       www.liceumxv.edu.pl 
 

 

Międzyszkolny konkurs na przekład wiersza Jeremiego Przybory 
 

JEREMI PRZYBORA IN ENGLISH 

 
 

         REGULAMIN KONKURSU 
 

 
1. ORGANIZATOR 

 
XV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy 
  

2. CELE KONKURSU 
 

 popularyzacja poezji Jeremiego Przybory, 

 rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie, 

 rozwijanie uzdolnień językowych uczniów, doskonalenie ekspresji w języku angielskim 

 pobudzanie twórczego myślenia, 

 stworzenie nauczycielom języka angielskiego możliwości kontaktu i wymiany doświadczeń.  

 

3. INFORMACJE OGÓLNE 

Konkurs: 

 ma zasięg miejski i jest adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz 

ponadgimnazjalnych, 

 składa się z jednego etapu – termin do 30 listopada 2019 roku. 

 

4. PRZEBIEG KONKURSU 

 Uczestnik konkursu wybiera jeden z trzech podanych utworów Jeremiego Przybory i tłumaczy 

go na język angielski: 

 „Addio, pomidory!”, 

 „Jesienna dziewczyna”, 

 „Nie mówmy, że to miłość”. 

 Uczestnik konkursu przesyła przekład wybranego przez siebie utworu w formie wydrukowanej 

na adres Organizatora do dnia 30 listopada 2019 roku. 

W lewym górnym rogu przekładu uczestnik umieszcza swoje imię i nazwisko oraz pełną nazwę 

szkoły. 

  Ocenie podlega: zrozumienie idei utworu, wyobraźnia poetycka / nowatorstwo przekładu,    

bogactwo językowe oraz poprawność językowa. 
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  Do dnia 5 grudnia 2019 roku komisja konkursowa dokona oceny przysłanych przekładów i  

wyłoni laureatów konkursu.  

 Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej Organizatora do dnia 10 

grudnia 2019 roku. 

 wręczenie nagród laureatom odbędzie się dnia 12 grudnia 2019 roku w XV Liceum 

Ogólnokształcącym z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy podczas 

uroczystości nadania Szkole imienia Jeremiego Przybory. 

 

5. ZGŁOSZENIA  

Zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmujemy wyłącznie w formie pisemnej: faxem lub pocztą 

elektroniczną:  

 

XV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego 

Ul. Gen. A. Fieldorfa „Nila” 13, 85-796 Bydgoszcz 

tel. (0 52) 343 66 67; fax (0-52) 343 65 95 

adres e-mail: liceum@liceumxv.edu.pl 

                   lub na adres e-mail jednego z organizatorów: markutyla1@gmail.com, anejman@wp.pl 

 

Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 października 2019 roku 

 

 W zgłoszeniu należy uwzględnić:  

1. nazwę konkursu, nazwę placówki oświatowej oraz liczbę uczestników, 

2. nazwisko nauczyciela sprawującego nadzór nad uczniami biorącymi udział w 

konkursie - prosimy również o podanie adresu e-mail oraz numeru kontaktowego 

nauczyciela. 

 

6. NADSYŁANIE PRAC KONKURSOWYCH 

Prace konkursowe prosimy przesyłać wyłącznie na adres e-mail jednego z organizatorów. 

 
 

Termin nadsyłania przekładów: 30 listopada 2019 roku 

 
 
 
 

Organizatorzy: 
 
 

Mariola Kutyła     Andrzej Nejman   
tel. 510 254 935    tel. 504 281 507 
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