
POWIATOWY KONKURS „ECOLOGICAL SPELLING CONTEST” 

/konkurs literowania o tematyce ekologicznej/ 

Organizator – Gimnazjum w Dłutowie, nauczyciel języka angielskiego:  

mgr Agnieszka Dąbrowska 

I. CELE KONKURSU 

1. Celem konkursu jest popularyzacja nauki języka angielskiego wśród uczniów gimnazjum 

powiatu pabianickiego, odkrywanie talentów językowych oraz poszerzanie znajomości 

słownictwa z zakresu ekologii. 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie gimnazjum powiatu pabianickiego. 

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie potwierdzenia uczestnictwa drogą 

mailową gim.dlutow@wp.pl do 25 stycznia 2014 roku. 

3. Każda szkoła powinna wytypować maksymalnie dwóch uczniów, których zadaniem będzie 

przeliterowanie usłyszanego słowa w języku angielskim. Zakres słownictwa obejmuje działy: 

człowiek, sport, szkoła, żywienie, podróżowanie i turystyka, zdrowie, nauka i technika, świat 

przyrody, życie społeczne - poziom gimnazjalno-licealny.  

Uczniowie występują w parach, jeśli szkoła wytypuje dwóch uczniów lub samodzielnie, jeśli daną 

placówkę reprezentować będzie tylko jeden uczeń. Osoby występujące indywidualnie mają prawo 

popełnić jeden błąd, w przypadku duetów - po błędzie jednego z zawodników grę kontynuuje druga 

osoba w parze. Uczestnicy mają 30 sekund na rozpoczęcie literowania od momentu usłyszenia słowa. 

Nie ma możliwości używania kartek i notowania czegokolwiek. Konkurs trwa aż do momentu, gdy 

pozostanie para/uczestnik, który popełnił najmniej błędów i wyeliminował tym samym przeciwników.  

III. OCENA I NAGRODY 

1. Jury powołane przez organizatora będzie oceniało poprawność udzielanych odpowiedzi oraz 

czuwać będzie nad właściwym przebiegiem konkursu. 

2. Wyniki konkursu będą ogłoszone w dniu konkursu tj. w drugiej połowie lutego 2014 roku. 

Dokładny termin i godzina podane zostaną na początku lutego i zamieszczone zostaną na 

stronie internetowej szkoły oraz przesłane zostaną na maile szkół, które zgłoszą się do 

konkursu. 

3. Nagradzani są uczestnicy/uczestnik, którzy zajmą pierwsze miejsce. Wszyscy pozostali 

uczestnicy nagrodzeni zostaną dyplomem oraz drobnym upominkiem. Sponsorami konkursu są 

wydawnictwa językowe - Pearson, Macmillan, Oxford. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo podejmowania ostatecznej decyzji w sytuacjach 

niejasnych, niesprecyzowanych przez Regulamin. 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE I ŻYCZYMY MIŁEJ ZABAWY. 

POWODZENIA!!! 

Organizator konkursu 

mgr Agnieszka Dąbrowska 
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