
My English

ABC

Zgłoszenia prosimy oddawać nauczycielowi języka angielskiego do 20 listopada  

Szczegóły znajdują się w regulaminie konkursu na stronie szkoły 



REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU  

Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

ORGANIZOWANEGO W SZKOLE 

PODSTAWOWEJ NR 7 IM. ERAZMA Z 

ROTTERDAMU 

1. ORGANIZATOR  

Galyna Samoiliuk 

nauczyciel języka angielskiego  

2. CELE KONKURSU  

• Popularyzacja i poznawanie języka angielskiego 

• Podniesienie poziomu umiejętności językowych 

3. ZASADY OGÓLNE  

• Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny  

• Warunkiem udziału w Szkolnym Konkursie z języka Angielskigo „My English ABC” jest 

zapoznanie się z regulaminem oraz czytelne wypełnienie karty zgłoszenia wraz ze 

zgodą rodzica/opiekuna prawnego i dostarczenie jej do organizatora do dnia 

20.11.2018 r.  

• Konkurs jest adresowany do uczniów III klas Szkoły Podstawowej nr 7  

im. Erazma z Rotterdamu 

• Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy 

• Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w ciągu tygodnia od dnia konkursu 

 



4. PRZEBIEG KONKURSU  

 Konkurs dla 3 klas odbędzie się 29.11.2018 roku o godzinie 12:40 w sali nr 202.  

• Czas trwania konkursu zależy od ilości uczestników 

• Odpowiedzi na zadanie pisemne uczestnicy zapisują na arkuszach konkursowych. 

• O kolejności zajętych miejsc decyduje ilość uzyskanych punktów.  

Na tej podstawie zostanie wybrany Mistrz Literowania 

KONKURENCJE DLA UCZNIÓW 

1. Znajomość alfabetu 

Prowadzący dyktuje uczestnikom 5 liter. Każda litera jest podawana dwa razy. 

Uczestnicy zapisują litery w kolejności, w jakiej były dyktowane. Za każdą poprawnie 

zapisaną literę można uzyskać 1 punkt. W sumie można uzyskać 5 punktów.  

2. Zapisywanie przeliterowanych słów 

Prowadzący kolejno literuje 5 słów. Każde słowo jest literowane dwa razy. Za każde 

poprawnie zapisane słowo można uzyskać 2 punkty. W sumie można uzyskać 10 

punktów.  

3. Literowanie zapisanych słów 

Uczestnik konkursu losuje jedno słowo. Zadaniem uczestnika jest przeliterowanie 

wylosowanych słów. Uczestnik ma nie więcej niż 3 sekundy na zastanowienie się nad 

literą. Za każde poprawnie przeliterowane słowo można uzyskać 2 punkty.  

4. Zadanie praktyczne 

Uczestnik konkursu wykonuje zadanie, polegające na wpisaniu brakujących liter do 

wyrazów, lista wyrazów jest dostępna w Regulamine Konkursu. Za każde poprawnie 

zapisane słowo można uzyskać 1 punkt.  

 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

• Decyzje podjęte przez Jury konkursu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.  

• Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy do Organizatora.  

• Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu konkursu, w tym do jego 

odwołania. Szczegółowych informacji udzielają: Galyna Samoiliuk oraz Agnieszka Szajek. 



 

 

 

 

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU  

W KONKURSIE!!! 

  


