
Regulamin Dnia Języków Obcych 
w XXX Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi 

 

I. Informacje ogólne 

1. Termin finału Dnia Języków Obcych: 11 lutego 2022 roku.   
2. Uczestnicy: Uczniowie XXX LO.  
3. W ramach Dnia Języków Obcych odbędzie się konkurs na infografikę lub filmik 

dotyczący kraju wybranego w drodze losowania, który będzie opublikowany na 
szkolnym Instagramie i Facebooku.  

4. Nauczyciele odpowiedzialni za organizację wydarzenia: nauczyciele języków obcych  
w XXX LO.  

II. Regulamin konkursu  

1. Adresatami konkursu jest każda klasa XXX LO.  
2. Każda klasa losuje jeden z krajów, w których językami są języki nauczane w XXX 

LO: Nowa Zelandia, Australia, Kanada, Rosja, Ukraina, Białoruś, Niemcy, 
Austria, Szwajcaria, Belgia, Francja, Hiszpania, Kuba, Meksyk, Peru.  

3. Należy przygotować infografikę lub krótki filmik dotyczące wylosowanego kraju. 
Praca powinna zawierać ciekawostki lub nieznane fakty dotyczące wylosowanego 
kraju. Praca nie powinna zawierać informacji powszechnie znanych (np. położenie, 
stolica, rzeźba terenu, fakty historyczne itp.). 

4. Praca powinna być w formacie, który pozwoli na jej przedstawienie na Instagramie i 
Facebooku i może być stworzona innymi narzędziami (np. na TikToku). 

5. Prace należy nadesłać/udostępnić do 04.02.2022 roku na szkolne konto Instagramowe 
30lolodz adres mailowy: m.piotrowski@lo30.elodz.edu.pl 

6. Ocenie będą podlegały: kreatywność, zgodność z tematem, aspekty techniczne 
wykonanej pracy, liczba polubień prac w mediach społecznościowych szkoły.  

7. Oceniać będzie specjalnie powołane Jury oraz społeczność szkolna.  

II. Punktacja 

Treść Kreatywność Estetyka 
0-5pkt 0-5pkt 0-5pkt 

1. Punktacja będzie przyznawana przez każdego członka Jury w oparciu o subiektywne 
odczucia w każdej z kategorii. 

2. Kategoria „treść” odnosi się do informacji przekazanych w pracy – im ciekawsze, tym 
większa ilość punktów. 

3. Kategoria „kreatywność” odnosi się do sposobu wykonania pracy (tj. narzędzi), jej 
technologicznego zaawansowania i użycia innowacyjnych środków. 

4. Kategoria „estetyka” odnosi się do jakości i kompozycji pracy. 



5. Dodatkowo przyznane zostaną punktu w plebiscycie popularności. Prace zostaną 
nagrodzone według liczby polubieni; 1 miejsce – 5 punktów; 2 miejsce – 3 punkty; 3 
miejsce – 1 punkt. 

 


