
 

REGULAMIN IV EDYCJI REGIONALNEGO KONKURSU CZYTANIA  
TEKSTÓW W JĘZYKU FRANCUSKIM 

 

La Lecture – Plaisir Pur! 
 

Organizatorzy  
 
Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich w Gliwicach, ul. Jasnogórska 15-17, 44-100 Gliwice,  
tel./fax: (32) 231 25 61, e-mail: gim3-gliwice@oswiata.org.pl  
 
Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 14 w ZSO Nr 10 w Gliwicach, ul. Zimnej Wody 8, 
44-100 Gliwice, tel./fax: (32) 231 47 32, e-mail: szkola@zso10.gliwice.pl  
 
 
Cele konkursu  


Uwrażliwienie młodzieży na piękno języka francuskiego oraz zachęcenie do jego nauki.  
Motywowanie uczniów do poznania literatury francuskojęzycznej i czytania.  
Mobilizowanie uczniów do stosowania zasad wymowy obowiązujących w języku  
        francuskim, pięknego czytania i interpretowania tekstów.  
 
 
Organizacja konkursu  


Konkurs La lecture – plaisir pur jest skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych 
        z regionu  Śląska, uczących się języka francuskiego jako języka obcego  

 

Każdą szkołę może reprezentować najwyżej trzech uczniów.  
 
Kandydaci czytają wybrany przez siebie fragment prozy w języku francuskim  
        z następujących pozycji książkowych: 
 
        Antoine de Saint-Exupéry « Le Petit Prince » 
        Éric-Emmanuel Schmitt « Oscar et la dame rose »  
        René Gościnny - dowolny tom « Le Petit Nicolas »  
        Dowolny tom z serii «Tirelire » lub « Récit Express » belgijskiego wydawnictwa  
        Averbode.      
 
Prezentacja wybranego tekstu nie powinna przekraczać 3 minut.  
 
Jury powołane przez organizatora konkursu przyznaje I, II i III miejsce oraz ewentualnie    
        wyróżnienia. Rozdanie nagród odbędzie w dniu konkursu po ogłoszeniu werdyktu jury. 
 
Kryteria oceny: znajomość zasad wymowy, interpretacja tekstu, ogólne wrażenie.  
 



Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie uczniów na załączonym formularzu do dnia  
        29 marca 2017 roku na adres krystynabien@wp.pl lub mderechowska@gmail.com   

 
        Do zgłoszenia należy dołączyć kopię prezentowanego tekstu.  
 
Konkurs odbędzie się dnia 3 kwietnia b. r. o godzinie 12:00 w Gimnazjum nr 3 w  
         Gliwicach, ul. Jasnogórska 15-17. Uroczystość rozdania nagród ok. godz. 15:00 
 
 
 
Dodatkowych informacji udzielają:  
 
Krystyna Bieńkowska (krystynabien@wp.pl) - Gimnazjum Nr 3 im. Noblistów Polskich  
 
Małgorzata Derechowska (mderechowska@gmail.com)  – Gimnazjum Nr 14 z Oddziałami 
Dwujęzycznymi w ZSO Nr 10 
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