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Współczesna rzeczywistość nie sprzyja kulturze języka. Polszczyzna publiczna daleka jest od 

wzorca godnego naśladowania, zarówno w kwestii estetyki, jak i etyki słowa. Brak językowych 

autorytetów sprawia, że mówimy i piszemy coraz gorzej. Z drugiej strony wszelkie umiejętności 

związane z publicznym przemawianiem są dzisiaj niezwykle cenione i świadczą o wysokiej kulturze 

osobistej. Dlatego też sądzimy, że wszystkie działania sprzyjające rozwijaniu sprawności oratorsko-

argumentacyjnych są warte propagowania.  

Organizowany przez nas Konkurs Oratorski jest inicjatywą służącą rozpowszechnianiu idei 

pięknego mówienia wśród młodzieży. Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów gimnazjów  

i szkół ponadgimnazjalnych z powiatu lubartowskiego. Jednocześnie zwracamy się z prośbą do 

nauczycieli polonistów o promowanie konkursu i pomoc uczniom w przygotowaniach. 

 

Zasady konkursu: 

1. W konkursie mogą brać udział uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.  

2. Kartę zgłoszeniową należy przesłać do 1 kwietnia 2015 za pośrednictwem poczty na adres: 

Zespół Szkół nr 2, ul Chopina 6, 21-100 Lubartów (z dopiskiem Konkurs Oratorski) lub faksem 

na nr (81) 855-27-70. 

3.  Każda szkoła może zgłosić nieograniczoną liczbę uczestników. 

4.  Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych: gimnazjum i szkoła 

ponadgimnazjalna. 

5. Uczestnicy konkursu wygłaszają z pamięci przygotowaną mowę retoryczną będącą głosem 

w sprawie szeroko rozumianych aktualnych problemów społecznych. 

6. Czas wystąpienia wynosi maksymalnie do 7 minut. 

7. Oceniane będą następujące elementy: 

- sposób mówienia: wyrazistość, poprawność artykulacyjna, słyszalność, tempo, rytm wypowiedzi, 

stosowane pauzy, akcent, intonacja, dynamika wypowiedzi, przekaz emocji, stosowane gesty 

i mimika, opanowanie tremy, 

- kompozycja tekstu, argumentacja, bogactwo słownictwa i sprawność w budowaniu zdań złożonych. 

 

Postanowienia ogólne: 

1. Miejsce i czas przeprowadzenia konkursu: sala widowiskowa Zespołu Szkół nr 2, ul. Chopina 

6, Lubartów, 27.04.2015. 

2. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu konkursu. 

3. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do jury konkursu. 

5. W skład jury nie wchodzą pracownicy Zespołu Szkół nr 2 w Lubartowie. 

6. Laureaci I, II i III miejsca otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe, a pozostali uczestnicy 

konkursu dyplomy – podziękowania. Jury może przyznać nagrody specjalne. 

7. Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz 

danych szkoły w działaniach niezbędnych dla prawidłowego przebiegu konkursu.  

8. Bliższych informacji na temat projektu udzielają: p. Karolina Oleksiejuk (tel. 695 162 142) 

i p. Monika Bordzoł (tel. 665 229 764). 

 

 


