
Regulamin Konkursu Spelling Bee dla klas 4 
 

Konkurs składa się z dwóch etapów: 
 

Etap I przeprowadzany jest przez nauczycieli języka angielskiego w klasach i ma formę 

dyktanda. Słowa dyktowane są w języku angielskim. 
 

Etap II - finał przeprowadzany jest w formie ustnej. 
 
Etap I – dyktando 
 

Celem dyktanda jest wyłonienie trzech uczniów z każdej klasy czwartej, którzy wezmą udział 

w II etapie konkursu. 

Nauczyciele języka angielskiego w swoich klasach dyktują uczniom 20 słów wybranych z 

Bazy Słów konkursu Spelling Bee dla klas czwartych (Baza Słów dostępna jest na stronie 

internetowej szkoły), a następnie wybierają po trzech najlepszych uczniów z każdej klasy. 

Jeżeli więcej niż trzech uczestników dyktanda w danej klasie zdobędzie tyle samo punktów, 

nauczyciel przeprowadza dodatkowe dyktando dyktując uczniom 20 nowych słów wybranych 

z Bazy. 
 

Etap II – składa się z trzech rund. Za każde poprawnie przeliterowane słowo uczestnik 

otrzymuje po 1 punkcie. 
 

RUNDA 1 
 

Uczniowie zajmują wcześniej przygotowane miejsca w kolejności alfabetycznej.  Następnie 

kolejno losują kartki z zestawem. Każdy zestaw zawiera po dwa słowa w języku angielskim 

do przeliterowania. Uczeń odczytuje numer zestawu i zawarte w nim słowa. Członek jury 

wyznacza moment od którego liczony jest regulaminowy czas 30 sekund, na przeliterowanie 

obydwu słów. Za każde poprawne przeliterowanie finalista otrzymuje 1 punkt. 
 

Do rundy drugiej przechodzi przynajmniej pięć osób z największą ilością punktów. 
 

RUNDA 2 
 

Uczestnicy losują kolejno kartkę tym razem tylko z numerami zestawów. Każdy zestaw 

zawiera po dwa słowa do przeliterowania. Uczeń przekazuje kartę z numerem zestawu 

prowadzącemu. Członek jury odczytuje pierwsze słowo z zestawu w języku angielskim. Po 

odczytaniu, uczestnik ma 30 sekund na przeliterowanie danego słowa. Cała procedura 

powtarzana jest z drugim słowem zestawu. 
Za każde poprawne przeliterowanie finalista otrzymuje 1 punkt. Przynajmniej trzech 

uczestników przechodzi do rundy trzeciej. 
 

RUNDA 3 – ostatnia 
 

W tej rundzie zestaw wylosowany przez uczestnika zawiera 2 słowa. Limit czasu na 

przeliterowanie każdego ze słów to 15 sekund. Uczestnicy, w zależności od liczby zdobytych 

punków zajmują odpowiednio miejsca pierwsze, drugie lub trzecie. 
 

Jeśli żaden z uczestników nie zdobędzie punktów w rundzie pierwszej, drugiej lub trzeciej 

dana runda jest powtarzana. 



 

Każdy uczestnik ma prawo poprosić o jednokrotne powtórzenie  każdego wyrazu przed 

rozpoczęciem literowania. 
UWAGA! Prośba o powtórzenie jest wliczona w czas przeznaczony na przeliterowanie ( czyli 

odpowiednio 30 i 15 sekund). 


