
Regulamin międzyszkolnego konkursu All about the USA- etap 4 „Spelling bee” 

 

„All about the USA” jest konkursem skierowanym dla uczniów szkół podstawowych, 

promującym wiedzę na temat kultury, historii oraz tradycji Stanów Zjednoczonych. Jego 

głównym założeniem jest zwiększanie zainteresowania uczniów tym krajem, amerykańską 

wersją języka angielskiego oraz samodzielną pracą nad własnymi umiejętnościami 

językowymi.  

 

1. Cele konkursu: 

• popularyzacja kultury Stanów Zjednoczonych wśród uczniów szkół podstawowych, 

• promowanie wśród uczniów świadomości międzykulturowej, 

• zwiększenie motywacji uczniów do rozwijania umiejętności językowych, 

• rozwijanie umiejętności językowych, pracy w grupie oraz używania technologii 

informacyjno-komunikacyjnych wśród uczniów, 

• integracja środowiska uczniowskiego. 

2. Organizator konkursu: 

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Reymonta w 

Ostrowie Wielkopolskim oraz Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie 

Wielkopolskim. 

 

Koordynatorami konkursu są Kamila Bodył, Tomasz Stańkiewicz (II LO) oraz  

Michał Bartosik (SP5). W skład komisji konkursowej wchodzić będą nauczyciele II Liceum 

Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Reymonta w Ostrowie 

Wielkopolskim  oraz Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim. 

 

3. Etap 4 konkursu przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych klas 7-8. 

4. Warunki uczestnictwa/zapisy: 

• do konkursu mogą przystąpić uczniowie ze szkół podstawowych w powiecie ostrowskim; 

każda szkoła może wystawić maksymalnie  dwie osoby,   

• warunkiem uczestnictwa w czwartym etapie konkursu jest uzupełnienie  

i wysłanie formularza do dnia  6  kwietnia 2023r.  

https://forms.gle/Bg5QpxEY1jkgpijE6 

https://forms.gle/Bg5QpxEY1jkgpijE6


 

oraz zgód rodziców/ opiekunów prawnych na udział w konkursie na adres mailowy: 

 usakonkursosw@gmail.com. 

Etap czwarty odbędzie się w II Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Reymonta w 

Ostrowie Wielkopolskim dnia 14 kwietnia 2023r. o godz. 10.00. Do etapu czwartego 

automatycznie są zakwalifikowani uczniowie, którzy zgłosiły się do czteroetapowych 

rozgrywek w konkursie „All about the USA”. Ci uczniowie biorą udział również  w 

kwalifikacji generalnej.  

 

5. Zasady i przebieg konkursu: 

Podczas etapu czwartego (Spelling Bee), jeden uczniowie biorą udział w konkursie 

literowania, który składa się z następujących etapów: 

• pisemny – uczniowie będą zapisywać cztery podane przez koordynatorów wyrazy z 

wcześniej przygotowanej puli; do drugiego etapu przechodzą uczniowie, którzy 

bezbłędnie wykonają pierwsze zadanie; 

•  ustny (część 1) – uczniowie będą ustnie literować wylosowane z puli wyrazy – 3 słowa; 

• ustny (część 2) -  uczniowie będą ustnie literować wylosowane z puli wyrazy oraz będą 

musieli podać jego angielską definicję lub jego polskie tłumaczenie lub użyć dane 

słowo w zdaniu - 3 słowa.  

Etap czwarty odbędzie się w II Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Reymonta w 

Ostrowie Wielkopolskim dnia 14 kwietnia 2023r o godz. 10.00, po którym nastąpi 

ogłoszenie zwycięzców poszczególnych etapów konkursu oraz zwycięzców w kwalifikacji 

generalnej.  

Dla konkursu założony został fanpage na Facebooku (@All About the USA), na którym będą 

pojawiać się wszelkie informacje bieżące. Informacje będą się również pojawiać na 

szkolnych Facebookach II Liceum Ogólnokształcącego  

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Reymonta oraz Szkoły Podstawowej nr 5 im. 

Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim. 

usakonkursosw@gmail.com 

Kamila Bodył 503 063 232 

Tomasz Stańkiewicz 531 773 425 

Michał Bartosik 507 762 315 
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