
 

 

 

 

Regulamin IV szkolnego konkursu  

języka angielskiego „Spelling Bee” 

 

1) Organizator: 

 

Organizatorem konkursu jest Prywatna Szkoła Podstawowa nr 72 „Szkoła Marzeń” 

w Piasecznie.  

 

2) Cele konkursu: 

 

- popularyzacja języka angielskiego; 

- doskonalenie umiejętności poprawnego literowania i pisania w języku angielskim; 

- poszerzenie znajomości angielskiego słownictwa. 

 

3) Warunki uczestnictwa: 

 

W konkursie może wziąć udział uczeń: 

 

- dla którego język polski jest jedynym językiem ojczystym; 

- uczęszczający do 4. i 5. klasy szkoły podstawowej, zgłoszony nauczycielowi języka 

angielskiego uczącego w danej klasie. 

 

W konkursie mogą wziąć udział maksymalnie dwie osoby z każdej klasy 4. oraz 5. 

 

      4) Kalendarz konkursu: 

 

- do końca marca ogłoszenie Bazy Słów na szkolnej stronie internetowej www.szkolamarzen.pl; 

- do 26 kwietnia czas na zgłoszenie uczniów do konkursu; 

- finał: 15 maja 2019r. 

 

 

5) Etapy konkursu: 

 

W konkursie mogą wziąć udział maksymalnie dwie osoby z każdej klasy 4. i 5. W przypadku 

zgłoszenia się większej liczby uczniów, na tydzień przed konkursem zostanie przeprowadzone 

dyktando (ETAP I). Celem dyktanda jest wyłonienie po dwóch uczniów z klas 4. i 5., którzy 

wezmą udział w II etapie konkursu. ETAP I Nauczyciel języka angielskiego dyktuje uczniom 

20 słów wybranych przez siebie z Bazy Słów konkursu Spelling Bee (Baza Słów dostępna 

będzie na stronie internetowej szkoły), a następnie wybiera dwóch najlepszych uczniów z 

każdej klas 4. i 5. Jeśli więcej niż dwóch uczestników dyktanda z danej klasy zdobędzie tyle 

http://www.szkolamarzen.pl/


samo punktów, należy przeprowadzić dodatkowe dyktando, dyktując uczniom 20 nowych 

słów wybranych z Bazy. 

 

ETAP II 

 

Odbywa się w szkole organizatora konkursu. Składa się z trzech rund. Za każde poprawne 

przeliterowane słowo finalista 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 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 przechodzą co najmniej trzy osoby z największą liczbą 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. 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.  

Do rundy trzeciej przechodzi co najmniej trzech uczestników z największą liczba punktów. 

 

 

RUNDA 3 - ostatnia 

 

W tej rundzie zestaw wylosowany przez uczestnika zawiera 2 słowa. Czas na przeliterowanie 

każdego ze słów - to 15 sekund. Runda trzecie może być powtarzana do momentu wyłonienia 

trzech zwycięzców. 

 

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

dana runda jest powtarzana. 

 

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). 

 

W przypadku wykorzystania wszystkich słówek z Bazy Słów, w celu wyłonienia zwycięzcy, 

jury wybiera przypadkowe słowa ze słownika języka angielskiego, po czym uczestnicy losują 

słówka z nowopowstałej bazy słów. 

 

Organizator Konkursu ma prawo do zmiany regulaminu, nie później jednak aniżeli dwa 

tygodnie przed finałem. 

Przystąpienie do konkursu jest tożsame z akceptacją regulaminu.  

W skład komisji wchodzi trzech nauczycieli języka angielskiego. W sprawach 

nieprzewidzianych w tym regulaminie, decyduje przewodniczący komisji.  


