
Wewnątrzszkolny konkurs językowo-plastyczny  

pt. „Rodziny Królewskie” 

 

z okazji Europejskiego Dnia Języków 2021 

 

SP 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie 

 

 

- dla klas 1 - 3 Konkurs na rysunek rodziny Kate i Williama  

Uczniowie samodzielnie przedstawiają na rysunku książęcą parą z Cambridge Kate i Williama z trójką ich 

dzieci. Osoby na rysunku należy podpisać imionami i ich tytułami. Technika plastyczna dowolna, format 

pracy A4. Prace należy składać do 30.09.2021 do pań z języka angielskiego.  

 

- dla klas 4 - 6 Konkurs na drzewo genealogiczne Brytyjskiej Rodziny Królewskiej  

Uczniowie samodzielnie przedstawiają na rysunku drzewo genealogiczne Brytyjskiej Rodziny Królewskiej 

(od królowej Elżbiety II). Osoby na rysunku należy podpisać imionami i ich tytułami. Technika plastyczna 

dowolna, format pracy A4 lub A3. Prace należy składać do 30.09.2021 do pań z języka angielskiego.   

 

- dla klas 7 - 8 Quiz o Brytyjskiej Rodziny Królewskiej „Kate and William” 

Uczniowie wybierają właściwą odpowiedź na 25 pytań z wiedzy o kulturze, historii  

i ciekawostkach o rodzinie królewskiej z Wielkiej Brytanii. Materiały potrzebne do quizu są wywieszone na 

gazetce językowej na górnym korytarzu oraz dostępne na grupach klasowych na Team’sie. Konkurs odbędzie 

się w czwartek 30.09.2021 roku.  

 

Regulamin: 

1. Spośród konkursowych prac plastycznych 1-3, 4-6 powstanie wystawa prac, a jury wyłoni 3 

zwycięzców konkursu w każdej kategorii wiekowej.  

2. Prace plastyczne muszą być opisane (imię, nazwisko, klasa) i oddane do pań z języka angielskiego. 

Termin oddania 30.09.2021 roku.  

3. Quiz wiedzy o rodzinie królewskiej odbędzie się 30.09.2021 roku i będzie się składał  

z 25 pytań zamkniętych z możliwymi odpowiedziami „a, b lub c”.  

4. Spośród oddanych quizów zostanie wyłonionych 3 zwycięzców.  

 

 

 



- dla klas 4-8 Konkurs na najciekawiej zaprezentowaną postać z austriackiej lub niemieckiej rodziny 

cesarskiej 

 

Uczniowie przedstawiają dowolnie wybraną historyczną postać z austriackiej lub niemieckiej rodziny 

cesarskiej.  

Należy narysować (lub nakleić) portret tej postaci oraz fragment drzewa genealogicznego (2-3 pokolenia), 

zapisując w języku niemieckim imiona i stopnie pokrewieństwa.  

Praca powinna zawierać także krótki (maksymalnie 10 zdań) opis wybranej postaci – jej wygląd, cechy 

charakteru, zainteresowania, ulubione zajęcia, itp. 

Prace należy podpisać (imię, nazwisko, klasa) i przekazać nauczycielowi języka niemieckiego, w terminie do 

27.09.2021 r. (poniedziałek). 

Spośród prac konkursowych jury wyłoni 3 zwycięzców w każdej kategorii wiekowej. 

Zwycięskie prace zostaną zaprezentowane na szkolnej wystawie pokonkursowej oraz stronie internetowej 

szkoły.  

 

 

 

 

 


