
 

 
 
 
 

Regulamin konkursu z języka angielskiego dla 
czwartoklasistów i szóstoklasistów- 

„Big Ben” 
Rok szkolny 2014/2015 

 
I Informacje ogólne  

 Konkurs „Big Ben” jest skierowany do wszystkich chętnych uczniów klas czwartych i 
szóstych szkół podstawowych z terenu Myszkowa i okolic; 

 Organizatorami konkursu jest „SUCCESS”- Centrum Nauczania Języków Obcych 
Justyna Bekus oraz Wydawnictwo Macmillan. 

 
II Cele Konkursu  

 Promowanie praktycznego użycia języka obcego;  

 Pokonywanie barier w mówieniu; 

 Zachęcenie dzieci i młodzieży do swobodnego komunikowania się w języku obcym (w 
mowie i piśmie); 

 Zachęcenie dzieci i młodzieży do czytania w języku obcym; 

 Uświadomienie dzieciom i młodzieży istoty swobodnego posługiwania się językiem 
obcym; 

 Wzmocnienie motywacji do nauki języków obcych; 

 Rozwijanie kompetencji językowych dzieci i młodzieży; 

 Kształtowanie samodzielności w nauce języków; 

 Wykazanie się kreatywnością w praktycznym wykorzystaniu języka obcego; 

 Umacnianie wiary we własne siły oraz uświadomienie nabytej wiedzy i umiejętności. 
 
III Warunki uczestniczenia w Konkursie 

 Konkurs „Big Ben” jest skierowany do uczniów wykazujących zainteresowanie 
językiem angielskim; 

 Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny; 

 Aby uczestniczyć w Konkursie „Big Ben”, Koordynator Konkursu powinien 
wydrukować wzór  karty zgłoszeniowej, wypełnić ją a następnie przesłać drogą 
mailową na adres success.myszkow@interia.eu lub za pośrednictwem tradycyjnej 
poczty na adres: „SUCCESS” Centrum Nauczania Języków Obcych Justyna Bekus, ul. 
Pułaskiego 7/100, 42-300 Myszków, listem poleconym. Zgłoszenia należy  przesłać do 
dnia 23.02.2014 r.  
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IV Zasady i przebieg konkursu 

 Konkurs jest przeprowadzany w dwóch etapach: 
- I Etap - Szkolny (Półfinał), zostanie przeprowadzony na terenie szkół 
podstawowych, które wyraziły chęć przystąpienia do konkursu, 
- II Etap - Finał, zostanie przeprowadzony w siedzibie szkoły językowej „SUCCESS”- 
Centrum Nauczania Języków Obcych Justyna Bekus, Myszków, ul. Pułaskiego 7 
(Budynek Rotacyjny); 

 

 Po ogłoszeniu wyników z Etapu I Konkursu „Big Ben”, Organizatorzy Konkursu, 
zobowiązują się do dostarczenia każdej szkole podstawowej, której Uczniowie 
przeszli do Etapu II, po jednym egzemplarzu czytanki (wydawanej przez 
Wydawnictwo Macmillan), która będzie niezbędna, do przygotowania uczniów do II 
Etapu- Finału. Uczniowie klasy IV i klasy VI otrzymają różniące się poziomami 
czytanki. 

Organizacja I Etapu - Szkolnego (Półfinał) 

 Dyrekcja szkoły powołuje dwuosobową Komisję Szkolną, która zajmuje się 
organizacją i przebiegiem konkursu, w której Koordynator Konkursu pełni funkcję 
Przewodniczącego i jest nim nauczyciel języka angielskiego; 
 

 Dnia 25.02. do godz. 18 00  Organizator Konkursu wysyła na adres 
mailowy  Szkolnego Koordynatora  Konkursu,  treść  zadań konkursowych I Etapu - 
Szkolnego (Półfinałowego) wraz z kluczem, kryteriami oceniania i wzorem 
protokołu; 

 

 Etap I - Szkolny (Półfinał) obejmuje wyłącznie część pisemną; 
 

 Za ochronę przed nieuprawnionym ujawnieniem zestawu konkursowego odpowiada 
Koordynator Konkursu; 

 

 Etap I - Szkolny (Półfinał) będzie się składał z 3 zadań: I- rozwiązanie zagadek, II- 
udzielenie odpowiedzi na pytania do przedstawionego obrazka, III- Uczniowie klasy 
IV-  udzielenie odpowiedzi całym zdaniem na kilka otwartych pytań, Uczniowie klasy 
VI- wypowiedź pisemna odnosząca się do podanego fragmentu tekstu; 

 

 Etap I - Szkolny (Półfinał)  odbywa  się dla każdej ze szkół podstawowych, które 
wyraziły chęć uczestniczenia w konkursie, dnia 26.02. o godz. 9 00 na ich własnym 
terenie. Termin ten nie może zostać zmieniony; 

 

 Przewidziany czas na rozwiązanie zadań konkursowych I Etapu - Szkolnego (Półfinał) 
dla IV klas wynosi 60 minut, dla VI klas- 90 minut; 

 

 Szkoła  zapewnia  uczniom  odpowiednie  warunki  udziału  w  Konkursie   oraz   
kontroluje samodzielność wykonywania zadań. Szkoła zapewnia 
każdemu uczestnikowi Konkursu egzemplarz arkusza zawierającego zadania 
konkursowe; 

 

 Prace uczestników  I Etapu - Szkolnego (Półfinał) są oceniane przez Koordynatora 
Konkursu, zgodnie z dostarczonym kluczem wraz z kryteriami oceniania; 

 

 Koordynator Konkursu odpowiada za poprawność sprawdzania prac; 



 Wyniki konkursu I Etapu - Szkolnego (Półfinał) zatwierdzone przez Dyrektora szkoły 
podstawowej są ostateczne; 
 

 Koordynator Konkursu powinien  wydrukować wzór  protokołu, wypełnić go, 
podpisać a następnie przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy 
success.myszkow@interia.eu bądź pocztą tradycyjną na adres „SUCCESS”- Centrum 
Nauczania Języków Obcych Justyna Bekus ul. Pułaskiego 7/100, 42-300 Myszków, 
listem poleconym. Protokół należy przesłać do dnia 04.03.2015 r. ; 

 

 Organizatorzy Konkursu ogłoszą do dnia 06.03.2015 r. listę Uczniów 
zakwalifikowanych do II Etapu Konkursu- Finału. Lista ta zostanie wysłana do 
wszystkich Koordynatorów Konkursu oraz zostanie opublikowana na stronie 
internetowej Organizatora Konkursu: www.success-myszkow.pl i jest ona ostateczna; 
 
Organizacja II Etapu Konkursu – Finału 

 Finał przeprowadza Główna Komisja Konkursowa, której przewodniczącą jest  
właściciel szkoły językowej „SUCCESS” będący jednym z Organizatorów Konkursu; 
 

 Finał  zostanie  przeprowadzony dnia 27.03.2015 r. w siedzibie szkoły językowej 
„SUCCES”- Centrum  Nauczania Języków  Obcych Justyna Bekus, Myszków, ul. 
Pułaskiego 7 o godzinie 12 00; 

 

 Finał będzie składał się wyłącznie z części ustnej; 
 

 Zadaniem uczestników II Etapu Konkursu- Finału, będzie po wylosowaniu zestawu 
trzech pytań, udzielenie na nie odpowiedzi. Przed przystąpieniem do II Etapu 
Konkursu- Finału, uczestnicy powinni zapoznać się z dostarczoną przez Organizatorów 
Konkursu czytanką (wydawaną przez Wydawnictwo Macmillan), na podstawie której, 
zostaną sporządzone zestawy pytań; 

 

 Każdy zestaw będzie zawierał dwa pytania odnoszące się do treści czytanki oraz jedno 
pytanie otwarte niebędące bezpośrednio związane z tekstem, lecz będzie 
nawiązywać do wiedzy i doświadczenia, które powinien posiadać uczeń klasy czwartej 
(w przypadku Uczniów klasy IV) lub szóstej (w przypadku Uczniów klasy VI); 

 

 Główna Komisja Konkursowa wyłoni spośród uczestników II Etapu Konkursu- Finału 3 
Laureatów spośród Uczniów klasy IV i 3 Laureatów spośród Uczniów klasy VI, 
którzy osiągną najwyższe wyniki oraz dodatkowo, Główna Komisja przewiduje 
 przyznanie 3 wyróżnień spośród Uczniów klasy IV i 3 wyróżnień spośród Uczniów 
klasy VI; 

 

 Wyniki Konkursu oraz lista Laureatów i uczniów wyróżnionych,  zostanie wysłana 
wszystkim Koordynatorom Konkursu, których Uczniowie brali udział w Etapie II do 
dnia 01.04.2015 r. oraz zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora 
Konkursu: www.success-myszkow.pl  i jest ona ostateczna. 

 
 
 
 
 
V Nagrody 
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10.04. o godz. 11 00, odbędzie się, uroczyste wręczenie nagród, na które zostaną zaproszeni 
Finaliści, wyróżnieni Uczniowie oraz Koordynatorzy Konkursu. O miejscu wręczenia nagród 
zostaną powiadomieni Koordynatorzy Konkursu w osobnym mailu. Organizatorzy Konkursu 
przewidują następujące nagrody: 

 Dla 6 Finalistów Konkursu zostanie ufundowany przez szkołę językową SUCCESS- 
Centrum Nauczania Języków Obcych Justyna Bekus, 3 miesięczny kurs języka 
angielskiego; 

 Finalistom Konkursu oraz wyróżnionym Uczniom zostaną wręczone książki językowe 
ufundowane przez Wydawnictwo Macmillan oraz dyplomy gratulacyjne. 

 
 
VI Jury 

 I Etap - Szkolny (Półfinał) - dwuosobowa Komisja Szkolna, w której funkcję 
przewodniczącego pełni Koordynator Konkursu, 

 II Etap- Finał - 4 osobowa Główna Komisja Konkursu: 
  

Pani Justyna Bekus- Przewodnicząca Głównej Komisji Konkursu, odpowiedzialna za 
kontrolę na właściwym przebiegiem Konkursu; 

  
Pani Milena Kot, Pani Dominika Janus, Przedstawiciel Wydawnictwa Macmillan-     
Członkowie Głównej  Komisji Konkursu, odpowiedzialni za ocenę wypowiedzi 
uczniów, biorących udział w II Etapie- Finale. 

 
 


