
”SPELLING MASTER” 

 

SZKOLNY KONKURS LITEROWANIA W JĘZYKU                                                            

ANGIELSKIM   DLA KLAS CZWARTYCH 

 

 Termin: 29 LISTOPADA 2021r, godz. 10:45 

 Miejsce: czytelnia szkolna 

                            

                                                    REGULAMIN KONKURSU 

 

Cele konkursu:  

1. Doskonalenie umiejętności językowej, jaką jest literowanie.  

2. Poszerzanie angielskiego słownictwa.  

3. Utrwalenie znajomości alfabetu brytyjskiego.  

4. Zwrócenie uwagi na rolę poprawności językowej.  

5. Motywowanie do nauki poprzez współzawodnictwo.  

6. Rozwijanie zainteresowania językiem angielskim.  

Adresaci konkursu:  Konkurs skierowany jest do uczniów klas czwartych. Z każdej klasy czwartej po 

dwóch przedstawicieli z uwagi na obostrzenia sanitarne.  

Organizatorzy konkursu: Zespół samokształceniowy nauczycieli języków obcych  

Osoby odpowiedzialne: Iwona Ferenc, Urszula Marciniak-Bagińska, Anna Michalak 

Warunki uczestnictwa w konkursie: Zgłoszenie chęci uczestnictwa w konkursie swojemu nauczycielowi 

języka angielskiego do dnia 19 listopada 2021 r. włącznie. Z uwagi na sytuację panującej pandemii, 

należy być w pełni zdrowym i przyjść na konkurs w maseczce. W razie wzmożonych obostrzeń (okresie 

czasowego zawieszenia zajęć stacjonarnych we wszystkich lub części oddziałów klasowych w szkole) 

organizatorzy przewidują przeprowadzenie konkursu w wersji online na platformie Teams). 

Warunkiem uczestnictwa w tej formie konkursu jest posiadanie sprawnej kamery internetowej i 

mikrofonu.  



Przebieg konkursu:  

1. Kolejność uczestników wyznacza losowanie przeprowadzone na początku konkursu. 

2. Uczniowie uczestniczą w dwóch konkurencjach, w których sprawdzają swoje umiejętności 

literowania przeczytanych słów. 

I ETAP: 

Literowanie wyrazów: 4-literowych, 5-literowych, 6-literowych oraz zwrotu w języku angielskim 

pochodzących z podręcznika języka angielskiego do kl.4 – „Brainy 4” z rozdziałów: We are friends i 

Who are you   

II ETAP: 

Literowanie wyrazu „niespodzianki” spoza listy słów w podręczniku.  

3. Prowadzący wyświetla uczestnikom prezentację z wcześniej przygotowanymi wyrazami. Po 

dwukrotnym przeczytaniu przez nauczyciela, uczestnik literuje wyraz w języku angielskim. Uczestnik 

ma nie więcej niż 3 sekundy na zastanowienie się nad literą. Po prawidłowym przeliterowaniu uczeń 

przechodzi do kolejnego etapu.  

4. W literowaniu liczy się pierwsza wypowiedziana głoska. Każda pomyłka skutkuje niezaliczeniem 

zadania.  

5. Tytuł zwycięzcy konkursu – „Spelling Master” otrzymuje uczestnik, który poprawnie przeliteruje 

słowa ze wszystkich konkurencji. 

Kryteria oceny/ nagrody:  

1. Jury konkursowe, w skład którego wchodzą nauczyciele języka angielskiego, dokona oceny według 

następującego kryterium:  

• prawidłowość przeliterowania słów/zwrotów/wyrażeń na podstawie alfabetu brytyjskiego.  

2. Wyniki zostaną ogłoszone po zakończeniu konkursu i podane na stronie internetowej szkoły do dnia 

30 listopada 2021 r. 

3. Uczeń/Uczniowie, którzy ukończył/li bezbłędnie wszystkie etapy konkursu uzyskują tytuł „Spelling 

Master” – „Mistrz Literowania”. 

4. Zwycięzcy otrzymają dyplom z tytułem „Spelling Master”, drobną nagrodę rzeczową, punkty 

dodatnie zgodnie z WSO obowiązującym w SP 50 w Białymstoku.  

 

 

 


