
Spelling Bee 2021 
Често задавани въпроси за състезанието 

 

Какво е Spelling Bee? 
Spelling Bee е състезание, в което състезателите спелуват, т.е произнасят, различни думи 
буква по буква. Думите за състезанията се подбират от предварително обявен списък с 500 
думи. Ако състезателят спелува думата правилно, той преминава в следващия кръг, където 
се състезава с останалите участници. Ако спелуването е неправилно, състезателят отпада. 
Spelling вее е състезание с елиминиране и последният останал състезател се обявява за 
победител. 
Победителят в училищното състезание и неговият подгласник се класират за регионалните 
състезания и подготвят допълнителни 200 думи. Най-добрите трима от регионалните кръгове 
се класират за финала в София и подготвят още 100 думи. 
 
С каква трудност е списъкът с думи за подготовка за училищните кръгове?  Има 
ли различни списъци за подготовка за отделните класове? 
Думите за подготовка са съобразени с учебните програми по английски език от 4 до 7 клас. 
Списъкът с думи е един за всички участници независимо от тяхната възраст. Можете да се 
запознаете с част от тазгодишния списък за подготовка на 
 

Кой може да се регистрира за участие в състезанието? 
Състезанието е за ученици на възраст до 14 навършени години до 7-ми клас (вкл.) на всички 
общински, държавни и частни училища.   
 

Как става регистрацията? 
От 1 до 25 октомври 2020 се регистрират училища. Това става в два етапа: попълване на 
регистрационна форма на https://spellingbee.bg/registration/ и превеждане на таксата за 
участие на записалите се ученици. 
От 2 ноември 2020 могат да се регистрират индивидуални участници от училища, които не 
са се регистрирали в предишния етап. Те попълват регистрационна форма на 
https://spellingbee.bg/registration/ и превеждат такса за участие. 
 

Каква е таксата за участие?  
Ако училището е регистрирано за участие, учениците заплащат 12 лв. индивидуална такса, 
която им осигурява списък с думи за подготовка, допълнителни материали за подготовка, 
участие в училищния кръг и в следващите кръгове (при класиране), както и сертификат за 
участие и малка награда.  
Индивидуалните участници заплащат 15 лв. индивидуална такса за участие, която им 
осигурява списък с думи за подготовка, допълнителни материали за подготовка, участие в 
училищния кръг и в следващите кръгове (при класиране), както и сертификат за участие и 
малка награда. Индивидуалните участници се включват в сборни групи (присъствено или 
онлайн) за първия кръг на състезанието. 
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Транспортните разходи на победителите в училищното състезание и техния учител до и от 
мястото на провеждане на регионалното състезание се поемат от училището или от 
участника. Платени такси не се връщат.  
 

Кога се провеждат различните етапи на състезанието? 
Първият кръг се провежда в периода 20 февруари – 2 март, 2021. За регистрираните 
училища този кръг се провежда в училището, за индивидуалните участници – в посочени от 
организаторите училища или онлайн. 
Класиралите се на 1во и 2ро място в първия кръг, продължават своето участие във втория, 
регионален кръг на Spelling Bee 2021. Този кръг се ще се проведе на 27 март, 2021.  
Най-добрите трима от регионалните кръгове ще участват в националния финал на 24 април, 
2021 в София. 
 

Какво се случва, ако училищата преминат към дистанционна форма на 
обучение? 
Фондация КОРПлюС има готовност да организира провеждането на различните етапи на 
състезанието онлайн. 
 

Има ли ограничение за броя участници от едно училище? 
Минималният брой участници от едно регистрирано училище, което ще организира първия 
кръг на състезанието е 3-ма. Ако желаещите са 1 или 2, те се регистрират като 
индивидуални участници и се включват в сборни групи (присъствено или онлайн) за първия 
кръг на състезанието. 
Няма ограничение за максималния брой на регистрираните за участие от едно училище. 
Има ограничение за броя на участниците в едно състезание от първия кръг и то е 30. Ако 
броят на желаещите да се подготвят и участват в състезанието надхвърля 30, училището 
може да организира 2 състезания от първия кръг. 

 

 


