
REGULAMIN 

IV Powiatowego Konkursu  Master of English Spelling –  

Mistrz Ortografii Języka Angielskiego 

 

Organizatorzy  

Organizatorem jest Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Konopiskach. 

Nauczyciel odpowiedzialny za przebieg konkursu:  Anna Trzepizur 

 

Cele konkursu 

Celem konkursu jest: 

 rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań do samodzielnego pogłębiania wiedzy i 

umiejętności językowych 

 motywowanie uczniów do doskonalenia sprawności językowej jaką jest 

umiejętność literowania i poprawnego pisania w języku angielskim 

 zwrócenie uwagi na rolę poprawności językowej 

 

 rozwijanie kompetencji kluczowych przydatnych w nauce języków obcych 

 

 poszerzenie słownictwa 

 

   Termin i miejsce 

28.02.2023 r. (wtorek), godzina 11.00, sala nr 31 

Czas trwania: 60 – 90 minut 

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Konopiskach, ul. Sportowa 7 

   Zasady konkursu 

Komisja konkursowa będzie oceniać znajomość pisowni oraz umiejętność literowania 

słów w języku angielskim objętych podstawą programową z języka angielskiego  



dla II etapu edukacji.  Zadania konkursowe będą polegały m.in. na poprawianiu błędów 

pisemnych w wyrazach, zapisywaniu literowanych wyrazów, uzupełnianiu luk literowych, 

napisaniu dyktanda czy rozpoznaniu właściwego homofonu. 

 

     Wymagania konkursowe 

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zgłoszenie maksymalnie 2 uczniów (klas VII – 

VIII)z danej szkoły przez nauczyciela prowadzącego zajęcia z języka angielskiego. 

Wstępnie nazwiska wytypowanych uczniów należy przesłać drogą mailową na adres  

trzepizura@gmail.com do dnia 24.02.2023r, a następnie osobiście potwierdzić je w dniu 

konkursu. 

Udział w konkursie jest bezpłatny, uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z 

uczestnictwem w nim. 

 

Wyłonienie zwycięzców i przyznanie nagród 

Wyłonienie laureatów I-III miejsca nastąpi w dniu konkursu. O zwycięstwie decyduje 

suma uzyskanych punktów. W przypadku osiągnięcia przez uczestników Konkursu 

jednakowej ilości punktów o kolejności zdecyduje „dogrywka”. Dla zwycięzców 

przewidziane są dyplomy i nagrody. 

 

                Postanowienia końcowe 

W razie pytań lub wątpliwości informacji na temat konkursu udziela p. Anna Trzepizur 

      pod adresem mailowym -  trzepizura@gmail.com, tel. 698 423 357  

Uczestnicy zgłaszając się do Konkursu Wiedzy akceptują Regulamin i, tym samym, wyrażają 

zgodę na przetwarzanie  przez Organizatora danych osobowych dla potrzeb prowadzenia 

Konkursu Wiedzy i na warunkach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz na wykorzystanie 

wizerunku zgodnie z art. 81 ust z dn. 4 lutego 1994 6. r. o  prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631) 
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