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Entuzjaści języków obcych! 

 

Z okazji obchodów 70-lecia, Centrum Języków i Komunikacji 

zaprasza wszystkich studentów Politechniki Poznańskiej do udziału w 

konkursie na esej w języku angielskim  

“Rola języków obcych w budowaniu tożsamości”.  

 

 

Uczestnicy konkursu proszeni są o napisanie eseju w języku angielskim na 

jeden z podanych tematów. Esej powinien zawierać od 800 do 1200 słów: 

 

1) „Im więcej języków znasz, tym bardziej jesteś człowiekiem” – Tomáš 

G. Masaryk, pierwszy prezydent Czechosłowacji po I wojnie światowej.  

2) „Znajomość języka jest kluczem do mądrości” – Roger Bacon, angielski 

filozof.  

3) Mówi się, że ucząc się nowego języka i doświadczając innych kultur, 

odkrywamy nowe aspekty siebie. Czego dowiedzieliście się o sobie 

dzięki uczestnictwu w wymianie międzynarodowej?  

4) W współczesnym miejscu pracy inżynier powinien znać przynajmniej 

jeden język obcy. Uzasadnij myśl. 

5) Nauka języka obcego w trakcie studiów na Politechnice Poznańskiej dała 

mi bezcenne narzędzie na przyszłość. Przedstaw swoją opinię. 

 

Najważniejsze informacje 

Przesłany esej:  

 powinien być napisany po angielsku 

 powinien być pracą napisaną samodzielnie  

 powinien jasno przedstawiać punkt widzenia autora na wybrany temat 

 powinien zawierać wybrany tytuł, paragrafy, oraz bibliografię podaną 

na końcu eseju 

http://www.clc.put.poznan.pl/
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 Powinien zawierać od 800 do 1200 słów 

 Powinien być zapisany w formacie Word 

 Powinien zawierać dołączony skan podpisanego i wypełnionego 

Formularza zgłoszeniowego. 

 

Kryteria oceniania 

 eseje będą sprawdzane przez Komisję oceniającą oraz pracowników 

Centrum Języków i Komunikacji 

 eseje będą oceniane pod kątem treści i formy:  

o treść (Czy esej odpowiada na pytanie zawarte w temacie lub czy 

wyczerpuje odpowiednio temat? Czy esej prezentuje 

kreatywność autora?) 

o forma (zakres języka, dokładność, spójność – struktura eseju 

powinna odzwierciedlać logiczny tok rozumowania autora) 

 esej może zostać zdyskwalifikowany, jeśli Komisja oceniająca uzna, że 

popełniony został plagiat lub użyte zostały narzędzia technologii 

sztucznej inteligencji. 

 

Nagrody: Trzech laureatów – trzy najlepsze eseje otrzymają atrakcyjne 

nagrody. 

Zwycięski esej zostanie opublikowany w wydawanym przez Politechnikę 

Poznańską ‘Głosie Politechniki’. 

Nagrody zostaną wręczone zwycięzcom podczas inauguracji obchodów  

70-lecia Centrum Języków i Komunikacji, w dniu 26 maja 2023r. Zwycięzcy 

zostaną powiadomieni o wygranej drogą mailową tydzień wcześniej,  

tj. 19.05.2023r.  

Prosimy przesłać esej w formacie Word na adres: writing@put.poznan.pl  

Prosimy pamiętać o przesłaniu także podpisanego i wypełnionego skanu 

Formularza zgłoszeniowego. 
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