
Szkolny konkurs z języka angielskiego – ”Quizlet’omaniak” 

dla uczniów klas 3
22 luty 2019r.

REGULAMIN KONKURSU 

I Cele konkursu:

1. Poszerzanie znajomości słownictwa w języku angielskim.

2. Rozwijanie umiejętności językowych, wykorzystując najnowsze technologie.

3. Motywowanie do nauki poprzez zdrowe współzawodnictwo.

4. Rozwijanie zainteresowania językiem angielskim poprzez naukę połączoną z zabawą.

5. Ćwiczenie pisowni wyrazów w języku angielskim na klawiaturze komputerowej.

II Adresaci konkursu:

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas III.

III Organizator:

1. Organizatorem konkursu jest Izabela Kowalczewska i Magdalena Wyderska.

IV Przebieg konkursu:

1. Konkurs odbywa się w sali informatycznej. Każdy uczestnik zajmuje jedno stanowisko komputerowe. 

2. Uczniowie podczas konkursu korzystają z platformy edukacyjnej www.quizlet.com. Każdy uczestnik ma swoje konto.

3. Uczniowie grają w grę „Grawitacja”. 

Opis gry: Uczeń wpisuje swoje odpowiedzi, gdy widzi spadające asteroidy. Każda poprawna odpowiedź przybliża Go 

o jeden krok do wyższego poziomu. Po przejściu do kolejnego poziomu wzrasta siła grawitacji i asteroidy zaczynają

spadać szybciej, zwiększając tym samym poziom trudności. Aby otrzymywać punkty za odpowiedź, Uczeń musi wpisać

ją  poprawnie,  zanim asteroida  spadnie  za  pole  tekstowe  na  dole  ekranu.  Jeśli  udzieli  błędnej  odpowiedzi,  przed

przejściem  dalej  zostanie  poproszony  o  jej  ponowne  wpisanie. Co  siedem  pojęć  Uczeń  przechodzi  do  wyższego

poziomu oraz do większych planet, gdzie siła grawitacji wzrasta, a asteroidy spadają szybciej. Pojęcia i definicje, które

opuści, powrócą jako czerwone asteroidy. Jeśli udzieli błędnej odpowiedzi na czerwoną asteroidę, nastąpi koniec gry.

Uczeń, który zdobędzie największą liczbę punktów wygrywa.

V Kryteria oceny:

1. Jury konkursowe, w skład którego wchodzą nauczyciele języka angielskiego, dokona oceny według następującego 

kryterium: 

 prawidłowość zapisywania słów w języku angielskim.

2. Wyniki zostaną ogłoszone po zakończeniu konkursu i podane na stronie internetowej szkoły.

3. Zwycięzcy miejsc: I, II i III otrzymają dyplom z tytułem „Quizlet’OMANIAK” oraz drobne upominki. Pozostali uczestnicy  

otrzymują dyplom uczestnictwa.

VI Termin i zgłoszenia:

1. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do dnia 18   lutego 2019r.   u Pani Izabeli Kowalczewskiej.

2. Każdy zgłoszony uczeń otrzyma drogą mailową lub poprzez dziennik elektroniczny zestaw słownictwa, 3 dni przed 

konkursem (tj. 19.02.2019r.). Zakres słownictwa klas I-III. 

3. Konkurs odbędzie się dnia 22 lutego 2019r.,  godz. 13:45,  sala     12  .

4. Rozstrzygnięcie konkursu dnia 22   lutego   2019 roku.      Koordynator:   Izabela Kowalczewska

http://www.quizlet.com/

