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Mistrzowie angielskich słówek 2020 

Regulamin konkursu 

1. Organizator: 

EduNect Sp. z o.o. 

53-235 Wrocław, ul. Grabiszyńska 214/7,  

tel. 508 020 880, mail: lekcje@edunect.pl  

2. Współorganizator 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopernikach  

Koordynator - p. Magdalena Motłoch 

48-303 Nysa, Koperniki 16A  

tel. 77 435 67 28,  

mail: kopernik@gzo.nysa.pl 

 

3. Uczestnicy:  

Konkurs adresowany do uczniów klas I – III  

szkół podstawowych korzystających  

z systemu edukacyjnego EduNect w Sezonie 2019/20.  

4. Wymagania konkursowe:  

Słownictwo z kategorii: 

.   • Fairytale characters 

 • School 

 • Fruit and vegetables 

 • Animals 

 • House 

 • Free-time activities 

 • Playground 

 • Food 

 • Everyday objects 

 

Lista słówek z poszczególnych kategorii (wraz  

z przyjętym w konkursie tłumaczeniem) została dołączona 

do ogłoszenia o konkursie - jako Materiały do nauki dla uczniów. 

Uczniowie mogą pobrać „Materiały do nauki” po zalogowaniu na swoje konta EduNect. 
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5. Przebieg i zasady konkursu: 

 Szkoły mogą wziąć udział w konkursie w dniach od 19 maja do 19 czerwca 2020 r. 

 Nie trzeba zgłaszać uczestnictwa. Wystarczy, aby uczniowie rozwiązali lekcję konkursową. 

 Organizator proponuje następujące podejście do konkursu:  

 potraktowanie konkursu jako urozmaicenie czasu nauki zdalnej, coś dodatkowego, zabawa,  

a nie rywalizacja 

 niewyciąganie daleko idących wniosków z wyników konkursu - biorąc pod uwagę 

zróżnicowany dostęp uczniów do komputerów, nierówną jakość sprzętu, problemy 

z Internetem lub sprzętem w warunkach domowych 

 Przed wzięciem udziału w konkursie nauczyciel jest zobowiązany do przekazania swoim 

uczniom obowiązujących zasad fair play, m.in.: 

 Uczniowie: 

 w trakcie rozwiązywania konkursu muszą korzystać tylko ze swojej wiedzy 

 muszą rozwiązywać konkurs samodzielnie 

 nie mogą korzystać z pomocy rodziców, rodzeństwa, a także innych osób 

 Zabronione jest wykorzystywanie Internetu oraz źródeł papierowych do znajdowania 

odpowiedzi na zadania konkursowe. W szczególności dotyczy to korzystania przez ucznia z 

„Materiałów do nauki” w trakcie rozwiązywania lekcji konkursowej. 

 Lekcja konkursowa zabezpieczona będzie hasłem. Udział uczniów lub danej klasy 

 w konkursie musi być świadomą decyzją nauczyciela przedmiotu. Zatem wystarczy, że 

nauczyciel przekaże hasło za pomocą postów EduNect, dziennika elektronicznego (lub  

w innej formie). Hasło będzie: 

 widoczne na koncie nauczyciela przy lekcji konkursowej na stronie www.edunect.pl 

 przesłane mailem do nauczyciela - przed terminem rozpoczęcia Konkursu. 

 W uzasadnionych przypadkach wskazujących na złamanie zasad fair play - Organizator 

konkursu dysponuje prawem do anulowania wyniku szkoły oraz dyskwalifikacji szkoły 

z udziału w konkursie. 

 Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 22 czerwca 2020 r.: 

 na stronie internetowej www.edunect.pl 

 poprzez maile wysłane do nauczycieli i dyrektorów zgłoszonych do konkursu szkół.  

 na profilu Facebook EduNect 

 W przypadku wystąpienia dużej liczby wyników ex aequo wśród 10 uczniów z najwyższymi 

wynikami Organizator dopuszcza możliwość zastosowania drugiego kryterium decydującego o 

wyższym miejscu danego ucznia w konkursu spośród uczniów o równych wynikach procentowych.  

 Kryterium łącznej ilości czasu rozwiązywania zestawów – zgodnie z zasadą „im szybciej – 

tym wyżej w klasyfikacji”. 

 Nagrody:  

 Nauczyciele mają możliwość wydrukowania dyplomów dla: 

 każdego ucznia biorącego udział w konkursie oraz 

 Mistrza każdej z klas startującej w konkursie za pomocą strony www.edunect.pl 

 Wszelkie wątpliwości, które wynikną w trakcie trwania konkursu, będą rozstrzygane przez 

Organizatora. 

http://www.edunect.pl/
http://www.edunect.pl/
https://www.facebook.com/EduNect/
http://www.edunect.pl/

