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MIĘDZYSZKOLNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

„SPELLING BEE” 

VI  EDYCJA 

 

 

 

1. Organizator: 

Szkoła Podstawowa im. St. Marusarza w Wojciechowie. 

 

2. Cele konkursu 

 podniesienie poziomu wiedzy językowej ; 

 inspirowanie i motywowanie uczniów do poszerzania swojej wiedzy w zakresie języka      

            angielskiego; 

 umożliwienie uczniom wykazania się wiedzą szkolną i pozaszkolną; 

 stworzenie uczniom możliwości współzawodnictwa i rywalizacji w rozwijaniu swoich  

            uzdolnień; 

 motywowanie uczniów do samodzielnej pracy nad językiem. 

 

3. Warunki uczestnictwa 

 W konkursie mogą brać udział uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej oraz  

klas VII-VIII i  gimnazjum; 

 Każda ze szkół przystępujących do konkurs zgłasza nie więcej niż  po 3 uczestników 

do dwóch z powyższych kategorii; 

 Zakres materiału obowiązującego na konkursie obejmuje słownictwo wybrane  

z odpowiednich do danej kategorii wiekowej podręczników;             

 Nauczyciel przygotowujący uczniów do konkursu uzyskuje zgodę rodziców  

na uczestnictwo dziecka w konkursie; 

 Rywalizacja będzie się odbywać indywidualnie.  

 

4. Zasady prowadzenia konkursu 

Konkurs składa się z jednego etapu - ustnego (literowanie słów). Przed rozpoczęciem 

konkursu uczniowie losują cyfry porządkujące kolejność zajmowanych w sali miejsc  

oraz kolejność udzielanych odpowiedzi. 

Każdy uczestnik będzie musiał przeliterować słowo wylosowane i przeczytane przez 

nauczyciela w języku angielskim. Możliwe jest jednokrotne powtórzenie słowa na prośbę 

uczestnika konkursu. 
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Przed rozpoczęciem właściwej części konkursu, przeprowadzana jest tzw. runda próbna,  

w której uczniowie literują jedno wybrane przez nauczyciela słowo, bez wpływu  

na ostateczny wynik konkursu. 

Pula słów pogrupowana jest ze względu na ich długość: od 3 - literowych do 17 - literowych. 

Na przeliterowanie każdego słowa uczeń ma w rundzie głównej nie więcej niż 30 sekund, 

a w rundzie dogrywkowej 40. 

Osoba, która pomyli się w literowaniu, odpada z konkursu. Liczba rund zależy od stopnia 

przygotowania uczestników. 

Zwycięzcą zostaje uczestnik, który nie pomyli się w literowaniu ani razu, podczas gdy 

pozostali uczestnicy popełnią błędy, a tym samym odpadną z rywalizacji. 

W przypadku, gdy wszystkie słowa z podstawowej puli zostaną rozlosowane, 

organizator konkursu przewiduje dodatkową rundę dla uczniów klas IV – VI z listy 

słów przeznaczonych dla klas VII – VIII  i Gimnazjum oraz „dogrywkę” pomiędzy 

dwoma ostatnimi uczestnikami konkursu z klas starszych. 

Do rundy specjalnej wybrano dodatkowe  słowa, 12 i więcej literowe, w tym także 

rzeczowniki złożone (źródło – English Class B1, wyd. Pearson). Znajdują się one  

w załączniku nr 2. 

 

6. Tematyka konkursu 

Zakres słownictwa zawarty w podstawie programowej nauczania języka angielskiego  

dla szkół podstawowych -tematyka: człowiek, dom, szkoła, praca, życie rodzinne  

i towarzyskie, żywienie, zakupy i usługi, podróżowanie i turystyka, kultura, sport, zdrowie, 

świat przyrody.  

Organizatorzy zamieszczą na stronie internetowej szkoły listy słów obowiązujących  

w konkursie, a także prześlą je zainteresowanym nauczycielom. 

 

7. Nagrody 

Zdobywcy I, II i III miejsca w konkursie otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.  

Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa i nagrody pocieszenia.  

 

8. Organizatorzy konkursu: 

mgr Katarzyna Chmielewska 

mgr Kamila Wójtowicz 
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OŚWIADCZENIE 

 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka ……………………………………………, 

ucznia klasy ………… w międzyszkolnym konkursie języka angielskiego „Spelling Bee”, 

który odbędzie się w szkole podstawowej im. St. Marusarza w Wojciechowie dnia 23 maja 

2019r. 

…………………………… 

                                                                                                             Data i podpis rodzica 
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