IV MIĘDZYSZKOLNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SP 3
”SPELLING MASTER”
SZCZECIN 2014

REGULAMIN KONKURSU

1.

Konkurs odbędzie się 28.03.2014 (piątek) o godzinie 9:00 w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 3
im. Juliusza Słowackiego, ul. Reymonta 23, 71-276 Szczecin.

2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas II, III oraz IV szkoły podstawowej, chcących sprawdzić
swoje umiejętności językowe w zakresie ortografii języka angielskiego.
3. Nauczyciel

zgłaszający

udział

zobowiązany

jest

wyłonić

3

najlepszych

uczniów

(1 uczeń z każdego poziomu nauczania) w drodze eliminacji wewnątrzszkolnych.
4. Zgłoszenie (formularz – w załączniku) należy wysłać do dnia 21.03.2014 na adres pocztowy
naszej placówki lub faksem pod nr (91) 487 30 32 do godziny 15:00.
5. Konkurs

obejmuje

zakres

słownictwa

dotyczący

następujących

tematów:

sports, animals, food, jobs, active verbs, adjectives, body, family life, furniture, buildings.
6. Uczestnik ma 15 sekund na przeliterowanie słowa wyświetlonego na tablicy.
7. Obowiązuje

brytyjska

pisownia

wyrazów

konkursowych.

Słowa

pochodzą

z

dostępnych

podręczników do nauki języka angielskiego i podzielone są pod względem stopnia trudności:
dla klas II – wyrazy 3-5 literowe; dla klas III – wyrazy 5-7 literowe i dla klas IV – wyrazy 7-9
literowe.
8. Jeśli ustalenie zwycięzcy będzie niemożliwe z powodu wysokiego poziomu, uczestnicy będą
literowali słowa, co najmniej 10-12 literowe.
9. Słowa nie będą się powtarzały.
10. Jeśli

uczestnik,

musi

niezwłocznie

w

trakcie

zasygnalizować

literowania,
to

komisji

sam
i

zauważy,

powtórzyć

całe

że
słowo

popełnił
jeszcze

błąd,
raz.

Poprawy nie traktuje się, jako błędu, jeśli uczeń zmieści się w czasie.
11. Przejęzyczenie traktowane jest jako błąd.
12. O zwycięstwie decyduje suma uzyskanych punktów.
13. Każdy z uczestników otrzyma dyplom potwierdzający uczestnictwo w konkursie.
14. Nagrody indywidualne oraz dyplomy otrzymają uczniowie z najwyższą liczbą punktów w danej
kategorii wiekowej (na poziomie klas).
15. Nauczyciele języka angielskiego – opiekunowie uczestników otrzymają dyplomy - podziękowania.
16. W przypadku zgłoszenia się większej liczby szkół (powyżej 10) o udziale w konkursie decydować
będzie data zgłoszeń formularzy konkursowych.

