
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regulamin VII Międzyszkolnego Konkursu 

Literowania w Języku Angielskim „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 7 lub 8 klasy szkoły podstawowej, zgłoszony przez szkołę drogą mailową na 

adres spellingbee@szkolamarzen.pl. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko ucznia, 
klasę, dokładną nazwę szkoły oraz dane kontaktowe: adres e-mail oraz telefon nauczyciela 
zgłaszającego uczniów 

 
Każdą szkołę mogą reprezentować maksymalnie 4 osoby:  

• maksymalnie dwie osoby z klas 7  
• maksymalnie dwie osoby z klas 8 

 

 

4) Kalendarz konkursu: 
 

• od 28 lutego do 9 marca 2023 – I etap konkursu: dyktando przeprowadzone przez nauczycieli 
w szkołach macierzystych w celu wyłonienia uczestników finału  

• do 15 marca 2023 r.- czas na zgłoszenie szkoły i  uczniów do finału konkursu;  
• 30 marca 2023 r. godz. 9:30 – II etap konkursu (finał) w PSP 72 „Szkole Marzen” w 

Piasecznie 



 

5) Etapy konkursu 
 

Konkurs składa się z dwóch etapów.  
Etap I przeprowadzany jest w szkole macierzystej przez nauczycieli języka angielskiego i ma formę 
dyktanda.  
Etap II - finał międzyszkolny - odbywa się w siedzibie organizatora w formie ustnej. Każdy z etapów 
przeprowadzany jest oddzielnie dla każdego poziomu nauczania. 

 

ETAP I  
Celem dyktanda jest wyłonienie po dwóch uczniów z klas 7 i 8, którzy wezmą udział w II etapie 
konkursu.  
Nauczyciele języka angielskiego w swoich szkołach przeprowadzają dyktando oddzielnie dla klas  
7 i 8, dyktując uczniom w języku angielskim 20 słów wybranych przez siebie z Bazy Słów konkursu 
Spelling Bee. Baza Słów dostępna będzie na stronie internetowej organizatora nie później niż 2 
stycznia 2023 r. Za każde bezbłędnie zapisane słowo uczeń otrzymuje 1 punkt. Nauczyciele wyłaniają 
po dwie osoby z najwyższa liczbą punktów odpowiednio z klas 7 i 8. Jeśli więcej niż dwóch 
uczestników dyktanda z danego poziomu zdobędzie tyle samo punktów kwalifikujących do rundy 
finałowej, należy przeprowadzić dla nich dogrywkę, dyktując uczniom 20 nowych słów wybranych z 
Bazy. Szkoła może zgłosić maksymalnie czterech uczniów (po dwóch z klas 7 i 8), którzy wezmą 
udział w II etapie konkursu. 

 

ETAP II  
Odbywa się w szkole organizatora konkursu. Składa się z trzech rund. Zwycięzcą konkursu jest 
zwycięzca rundy trzeciej. Punkty z poszczególnych rund nie sumują się. 

 

Runda 1  
Uczniowie zajmują wcześniej przygotowane miejsca w kolejności alfabetycznej. Następnie kolejno 
losują kartki z zestawem słów. 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 poprawnie 
przeliterowane słowo finalista otrzymuje 1 punkt.  
Do rundy drugiej przechodzą co najmniej trzy osoby z największą liczbą punktów. Jeśli nie uda się 
wyłonić co najmniej trzech osób, runda jest powtarzana dla osób, które nie uzyskały żadnego punktu. 

 

Runda 2  
Uczestnicy losują kolejno kartkę, tym razem tylko z numerem zestawu. Każdy zestaw zawiera 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 poprawnie 
przeliterowane słowo finalista otrzymuje 1 punkt.  
Do rundy trzeciej przechodzi co najmniej trzech uczestników z największą liczbą punktów. Jeśli nie 
uda się wyłonić co najmniej trzech osób, runda jest powtarzana dla osób, które nie uzyskały żadnego 
punktu. 

 

Runda 3 – ostatnia  
Uczestnicy losują kolejno kartkę z numerem zestawu. Każdy zestaw zawiera dwa słowa do 
przeliterowania. Uczeń przekazuje kartę z numerem zestawu prowadzącemu. Członek jury odczytuje 
pierwsze słowo z zestawu. Po odczytaniu uczestnik ma 15 sekund na przeliterowanie danego słowa. 
Cała procedura powtarzana jest z drugim słowem zestawu. Za każde poprawnie przeliterowane słowo 
finalista otrzymuje 1 punkt. Runda trzecia może być powtarzana do momentu wyłonienia zdobywcy 
pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca z każdego poziomu nauczania (klas 7 i 8). 



Uczestnik ma prawo poprosić o jednokrotne powtórzenie każdego wyrazu przed rozpoczęciem 
literowania. 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. 
 

6) Komisja konkursowa 

 

W skład komisji wchodzi trzech nauczycieli języka angielskiego, w tym jedna osoba spoza jednostki 
organizującej konkurs. Przewodniczącego komisji wyznacza dyrektor Prywatnej Szkoły Podstawowej 
nr 72 „Szkoły Marzeń” w Piasecznie. 
 

7) Nagrody 

 

Zdobywcy pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca otrzymują nagrody rzeczowe ufundowane przez 
organizatora konkursu. Wszyscy uczestnicy finału otrzymują dyplomy. 
 

 

8) Postanowienia końcowe 
 

• Niniejsze przedsięwzięcie odbywa się wraz z dostosowaniem do zaleceń MEiN, GIS oraz 

MZ. 
Przystąpienie do konkursu jest tożsame z akceptacją regulaminu.  

• Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz 
publikowanie ich na stronie internetowej organizatora konkursu. Administratorem danych 
osobowych jest Prywatna Szkoła Podstawowa nr 72 „Szkoła Marzeń” w Piasecznie, ul.  
Zielona 14, 05-500 Piaseczno   

• Organizator konkursu ma prawo do zmiany regulaminu, nie później jednak aniżeli dwa 
tygodnie przed finałem.  

• W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie i spornych decyduje 
przewodniczący komisji.  

• Regulamin wchodzi w życie 15 grudnia 2022 r. 
 
 
 
 
 

Regulamin sporządziła Ewa Tomaszewska, nauczycielka j. angielskiego Prywatnej Szkoły 
Podstawowej nr 72 „Szkoły Marzeń” w Piasecznie. 


