
REGULAMIN II EDYCJI MULTIMEDIALNEGO   

KONKURSU JĘZYKOWEGO 

„English Whizz” 

 

  

Celem Konkursu Językowego „English Whizz” jest: 

a) inspirowanie i motywowanie uczniów najmłodszych klas do nauki języków 

obcych, 

b) wyłonienie utalentowanych uczniów, 

c) nauka przez zabawę z wykorzystaniem multimediów, 

d) pokazanie, jak w pożyteczny sposób wykorzystać komputer w nauce, 

e) sprawdzenie, w jakim zakresie uczeń opanował nowe słownictwo. 

  

Zasady uczestnictwa 

Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń klas 1-3 szkoły podstawowej. 

Uczestnik Konkursu musi przejść przez wszystkie etapy konkursu – rozwiązać 

5 testów eliminacyjnych. 

Uczeń zobowiązuje się do samodzielnego rozwiązywania testów 

konkursowych. 

Uczeń może przystąpić do rozwiązania kolejnych testów eliminacyjnych tylko 

raz. 

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby 

uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych 

osobowych na potrzeby konkursu. 

 

Przebieg konkursu 

Konkurs składa się z dwóch etapów: eliminacji i finału. 

Każdy z etapów przebiega w 3 kategoriach, tj.: klasa I, klasa II, klasa III. 

Przebieg poszczególnych etapów:  

 

a) I etap: eliminacje (25.11.2019 – 30.04.2020) 

Na początku każdego miesiąca, począwszy od grudnia, uczniowie otrzymują 

zestaw słów do opanowania wraz z linkiem do ćwiczeń interaktywnych 

pomocnych w nauce. Listy słówek będą udostępnione na stronie internetowej 



oraz na facebooku szkoły. Pod koniec miesiąca uczestnicy w domach logują się 

na stronę: join.quizizz.com i rozwiązują test. Każdy test konkursowy będzie 

dostępny do rozwiązania przez kolejnych 5 dni. 

Test I: 16 – 20.12.2019, Test II: 20 – 24.01.2020, Test III: 02.03 – 06.03.2020, 

Test IV: 30.03 – 03.04.2020, Test IV: 27.04 – 01.05.2020 

 

b)  8 maja z każdej grupy wiekowej zostanie wyłonionych 10 finalistów. 

 

c) II etap odbędzie się w szkole w ostatnim tygodniu maja 2020 r.                        

(o szczegółowych datach i godzinach uczniowie-finaliści zostaną 

poinformowani przez koordynatorów konkursu). Finaliści logują się na 

stronę join.quizizz.com i rozwiązują test z całego materiału konkursowego. 

 

d) wyłonienie zwycięzców nastąpi w terminie do 2 tygodni od 

przeprowadzenia testu finałowego a rozdanie nagród odbędzie się na apelu 

podsumowującym  rok szkolny 2019/2020. 

 

Nauczyciele odpowiedzialni: Magdalena Bąk, Anna Kumięga-Wolak 

  
 


