
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

  

 

VOCABULARY CHAMPIONS  

(4TH GRADERS) 

 § 1. Organizator 

1. Organizatorem szkolnego konkursu języka angielskiego jest Szkoła Podstawowa nr 46  

w Szczecinie. 

 § 2. Termin, miejsce i czas trwania Konkursu 

1. Konkurs odbędzie się pod koniec listopada 2021 roku. O dokładnej dacie konkursu uczestnicy  

zostaną poinformowani za pośrednictwem szkolnej strony internetowej.  

2. Jest to konkurs o charakterze rywalizacji grupowej. Konkurs zostanie przeprowadzony  

w sali nr 18. Czas trwania konkursu zależeć będzie od postępów rywalizacji, ale nie dłużej 

 niż 45 minut. 

3. Rywalizacja grup odbędzie za pomocą portalu edukacyjnego QUIZLET.LIVE. 

 § 3. Cele Konkursu 

1. Promowanie wśród uczniów klas czwartych znajomości języka angielskiego. 

2. Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia się w rywalizacji z innymi uczniami klas 4. 

3. Promowanie nauki języka angielskiego w formie zabawy pedagogiczno-edukacyjnej. 

4. Wykorzystanie umiejętności TIK w nauce języka obcego. 

5. Integracja międzyoddziałowa. 

 § 4. Uczestnicy Konkursu 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas czwartych szkoły podstawowej nr 46 

w Szczecinie, którzy uczą się języka angielskiego jako języka obcego. 



§ 5. Przebieg Konkursu 

1. Konkurs odbędzie się za pomocą portalu QUIZLET.LIVE sprzęt jak i łącze internetowe 
potrzebne do połączenia się z portalem zapewnia szkoła. Każdy uczestnik w czteroosobowej 
grupie otrzymuje tablet za pomocą którego łączy się z portalem QUIZLET.LIVE. Następnie 
organizator konkursu przydziela uczestnika do grupy. Za zerwane połączenie lub ‘zawieszenia’ w 
trakcie zmagań konkursowych organizatorzy nie są odpowiedzialni - takie zdarzenia będą 
traktowane jako losowe i niestety mogą wpłynąć na ostateczny wynik zmagań. 

2. Materiały (słownictwo oraz wyrażenia) potrzebne do uczestnictwa w konkursie są dostępne na 

stronie QUIZLET.COM w klasie  "4th GRADERS - competitions". 

3. Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest założyć konto na stronie QUIZLET.COM pod 
swoim własnym imieniem i nazwiskiem (wykorzystując do tego celu adres mailowy nadany przez 
szkołę). Zalogować się na swoim koncie i przyłączyć się do klasy na koncie nauczyciela języka 

angielskiego Knowledgeisthekey poprzez wysłanie zgłoszenia. (w polu SZUKAJ/SEARCH 

uczeń wyszukuje konto Knowledgeisthekey, a następnie wysyła zgłoszenie do 

nauczyciela z chęcią przystąpienia do wybranej klasy - 4th GRADERS - competitions). 
Nauczyciel po otrzymaniu zgłoszenia dodaje uczestnika do klasy. Następnie wykorzystując 
podane słownictwo do nauki własnej za pomocą portalu QIUZLET przygotowuje się do finału 
konkursu. (W razie niepowodzenia lub problemów z zalogowaniem się lub wyszukaniem 
nauczyciela zgłaszamy się do pana Przemysława Krześlaka) 

§ 6. Zgłaszanie uczniów do udziału w Konkursie 

1. Zainteresowani uczniowie zgłaszają chęć uczestnictwa w konkursie nauczycielom uczącym 
języka angielskiego w swojej szkole oraz zakładają konto na QUIZLET.COM. Nauczyciel języka 
angielskiego uczący w danej klasie dokonuje wyboru uczestników, którzy stworzą 4 osobową 
grupę reprezentującą klasę w finale konkursu.  

 § 7. Zakres wiedzy i umiejętności 

1. Od uczestników Konkursu wymagana jest wiedza z zakresu treści zawartych w podstawie 
programowej dla drugiego etapu edukacyjnego z języka nowożytnego (język angielski) 
przewidziany na pierwsze półrocze nauki klasy czwartej. ( Słownictwo znajdujące się w czterech 
pierwszych rozdziałach podręcznika STEPS PLUS IV) 

 § 8. Zwycięzcy Konkursu 

1. Grupa reprezentująca klasę 4, która podczas gry QUIZLET LIVE wygra trzy razy z rzędu, lub w 
sytuacji gdy nie uda jej się uzyskać trzech wygranych z rzędu, ma najwięcej wygranych na koncie 
uzyskuje tytuł VOCABULARY CHAMPION i tym samym wygrywa zawody. 

§9. Nagrody 

Uczniowie, którzy reprezentowali swoje klasy otrzymują atrakcyjne nagrody oraz punkty dodatnie 
do oceny zachowania. 

§9. Zmiany w regulaminie 

1.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie konkursu. 



  
 


