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 REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z JĘZYKA  ANGIELSKIEGO 

„English Dictation Test” 

I . Postanowienia ogólne.  

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii 
Konopnickiej w Starym Narcie w następujących kategoriach wiekowych: 

- kl. IV- V, 

- kl. VI- VII. 

II. Cele konkursu:  
1. Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego.  

2. Doskonalenie umiejętności językowych, szczególnie rozumienia tekstu słuchanego  
i umiejętności pisania. 

3. Rozwijanie uzdolnień uczniów.  
 
III. Uczestnictwo w konkursie: 
1. Udział uczniów w konkursie jest dobrowolny. 
2.Uczestnictwo w konkursie należy zgłosić nauczycielowi uczącemu do dn. 31.03. 2021r.  
3. Termin konkursu: kwiecień 2021r. 
 
IV. Przebieg konkursu: 
1. Konkurs polega na napisaniu dyktanda.  

2. Uczniowie piszą dyktando stacjonarnie lub zdalnie podczas spotkania online na platformie 

Google Classroom. O terminie przeprowadzenia konkursu uczestnicy zostaną poinformowani 

z odpowiednim wyprzedzeniem.  

3. Podczas pisania dyktanda uczeń jest zobowiązany do posiadania włączonej kamery przez 

cały czas jego trwania.  

4. Podczas pisania dyktanda nie wolno:  

- korzystać z żadnych pomocy naukowych,  

- porozumiewać się z innymi uczestnikami,  

- korzystać z wszelkich urządzeń elektronicznych poza komputerem, za pośrednictwem 

którego uczestnik pisze dyktando. 

5. Tekst dyktanda zostanie odczytany trzykrotnie. 
 
V. Zasady oceniania: 
1. Uczeń otrzymuje 1 punkt za każde poprawnie napisane słowo.  

2. Nieczytelny bądź niejednoznaczny zapis wyrazu będzie rozstrzygany na niekorzyść 
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piszącego. 

3. W razie pomyłki wyraz należy skreślić i napisać ponownie obok lub nad skreślonym 

wyrazem. 

4. Liczby i daty uczniowie zapisują słownie. 

5. Interpunkcję można podyktować po polsku lub angielsku. 
 
VI. Wyniki konkursu: 
1. Komisja konkursowa powołana przez dyrektora szkoły dokona oceny prac i przyzna I, II, III 
miejsce w każdej kategorii. 

2. Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się 23.04.2021r.  

3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły. 

 

VII. Postanowienia końcowe: 
1. Przystępując do konkursu uczestnik potwierdza, iż akceptuje niniejszy regulamin i opisane 

w nim warunki uczestnictwa. 

2. Uczestnik konkursu poprzez udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego 

danych osobowych w celu związanym z realizacją konkursu i sposobem ogłaszania 

wyników. 

 


