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Konkurs „Busy Bee” 

Regulamin 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjum klasy 1-3. 

2. Procedura:  

a) komisja egzaminacyjna przygotowuje dla uczniów zestawy konkursowe 

b) każdy z uczniów losuje numeri przekazuje go komisji po czym rozpoczynają 

się etapy konkursu: 

ETAP 1: 

 Literowanie kombinacji liter: 

- uczeń literuje kombinację liter. Komisja sprawdza poprawność literowania na swoim 

odcinku danego zestawu 

- na przeliterowanie każdej kombinacji uczeń ma do 30 sekund 

- popełnienie błędu oznacza niezakwalifikowanie się do następnego etapu  

 

ETAP 2 : 

Literowanie wyrazów: 

- po przeliterowaniu kombinacji liter nauczyciel po angielsku odczytuje uczniowi kolejno 

wyrazy z KARTY 2. Uczeń po kolei literuje jednorazowo wszystkie słowa z karty 2 - 

zadaniem ucznia jest prawidłowe przeliterowanie wyrazów. 

- na przeliterowanie każdego słowa uczeń ma do 30 sekund  

- uczniowi nie wolno zapisać usłyszanego słowa, lecz może on poprosić o powtórzenie 

słowa 

- uczeń nie może zapytać o znaczenie słowa do przeliterowania 

- wylosowany zestaw wraca do puli dopiero po wykorzystaniu wszystkich pozostałych 

zestawów  

Przykładowy zestaw: 

ZESTAW 1 

Zadanie 1: 

   1. W B T K S  

   2. M A W P O K C 

   3. E I A M O L U S C H  

Zadanie 2: 

   1. LEAVE  

   2. SURPRISE  
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   3. NECKLACE  

   4. HEDGEHOG  

   5. FOOTBALLER 

3. Propozycja punktacji:  

a) za każde poprawne przeliterowanie kombinacji liter uczeń otrzymuje 1 punkt 

b) za każde poprawnie przeliterowane słowo uczeń otrzymuje 2 punkty 

4. Do etapu finałowego przechodzi po 2 uczniów z każdej klasy (2 z klasy 1, 2 z klasy 

2 i 2 z klasy 3), którzy otrzymali maksymalną liczbę punktów lub 6 uczniów, którzy 

zdobyli najwięcej punktów w dwóch etapach. W przypadku większej liczby uczniów 

z maksymalną liczbą punktów należy przeprowadzić dodatkowe losowanie zestawów.  

5. W etapie finałowym mogą pojawić się słowa, których nie ma na liście 

FINAŁ 

Finał konkursu składać się będzie z 3 etapów. Zasady punktacji poszczególnych etapów 

będą wyjaśniane na bieżąco. 

 

ETAP 1:  

Mini-dyktando - uczniowie zapisują tekst przeczytany przez członka komisji.  

Do etapu 2 przechodzą wszyscy uczniowie, którzy popełnili w dyktandzie mniej 

niż 3 błędy. 

ETAP 2: 

Porozbijane słowa – uczniowie zapisują wymawiane przez przewodniczącego komisji 

(native speaker) losowo ułożone litery. W zadanym czasie uczniowie muszą ułożyć z nich 

poprawne angielskie słówko. Pierwsza i ostatnia litera słowa jest już podana na karcie 

do konkurencji. Do kolejnego etapu przechodzą uczniowie, którzy zdobędą w tej 

konkurencji min. 80% punktów. Przykładowe zadanie: 

 

C _ _ _ _ _ _ Y  

Wymawiane przez egzaminatora litery do zapisania: H M S I E R T  

Rozwiązanie: C H E M I S T R Y 

 

ETAP 3 – ŚCISŁY FINAŁ: 

Przetłumacz i przeliteruj poprawnie usłyszane słowo - w tym etapie mogą pojawić 

się również słówka nieobecne na liście przesłanej do szkół. Finał ma dwie części. 

W pierwszej wszyscy finaliści muszą zmierzyć się z ośmioma słowami. Losowane są słowa  

w języku polskim. Egzaminator wymawia po polsku słowo – uczeń ma 30 sekund 
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na przetłumaczenie słowa oraz jego przeliterowanie. Błędne przetłumaczenie słowa oznacza 

nie zdobycie punktu – uczeń nie może dalej literować wyrazu. Popełnienie błędu podczas 

literowania oznacza brak punktu. Do drugiej części finału przechodzą uczniowie, którzy 

nie popełnili błędu w pierwszej części lub zdobyli największą liczbę punktów. W drugiej 

części uczniowie po kolei otrzymują słowa do przetłumaczenia i przeliterowania. Popełnienie 

jakiegokolwiek błędu na tym etapie oznacza odpadnięcie z konkursu. Gdy pod koniec etapu 

zostanie tylko 2 uczniów zasady nieznacznie się zmieniają. Gdy jeden z uczniów popełni 

błąd, drugi, żeby wygrać musi poprawnie przeliterować słowo, w którym pomylił 

się przeciwnik, a następnie poprawnie przeliterować kolejne wylosowane słówko. Jeśli drugi 

uczeń także popełni błąd, rywalizacja trwa nadal.  

 

Wszyscy uczestnicy Konkursu „Busy Bee” otrzymają upominki. Nagroda główna 

to roczny kurs językowy w Szkole Języków Obcych British School!  Patronat nad naszym 

Konkursem objęła m. in. Szkoła Języków Obcych British School, wydawnictwo Macmillan 

i Nowa Era. Ale przede wszystkim liczy się nauka przez zabawę! Serdecznie zapraszamy 

do udziału w Konkursie.  

 

Jeśli mają Państwo jakieś pytania proszę kontaktować się z panią Agnieszką Kwiecień 

(a.krupa@interia.eu, nr tel. 600693297) lub panią Agnieszką Piwińską-Malec 

(agnieszka.piwinska.malec@gmail.com). 
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