
Spelling Bee JUNIOR 2023 
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 Bее 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 100 думи. Най-добрите трима от регионалните кръгове се 
класират за финала в София и подготвят още 50 думи. 
Правилата на състезанието може да намерите ТУК 
 

Какво е Spelling Bee JUNIOR? 
Spelling Bee JUNIOR е насочен към ученици от 2 до 4 клас, които ще получат отделен списък с 250 
думи за подготовка, съобразени с учебната програма по английски език в начален етап. 
Подготовката и участието в Spelling Bee JUNIOR ще позволи на малките ученици да преговорят най-
често срещаната лексика, да научат нови думи на английски език, да се запознаят с правилата на 
състезанието и да се изявят пред публика.  
 

С каква трудност е списъкът с думи за подготовка за училищните кръгове?  Има 
ли различни списъци за подготовка за отделните класове? 
Думите от списъка за подготовка са съобразени с учебната програма по английски език в начален 
етап. Списъкът с думи е един за всички участници независимо от тяхната възраст. Можете да се 
запознаете със списъците за подготовка на http://spellingbee.bg/spelliing-bee-junior-wordlist/ 
 

Как се подготвят участниците? 
Списъкът с думи за подготовка се публикува и изпраща на участниците в началото на м. ноември. 
Заедно с това организаторите предоставят допълнителни материали в Quizlet, Spelling city и др., 
които подпомагат процеса на подготовка по забавен и интересен начин. 
 

Кой може да се регистрира за участие в състезанието? 
Състезанието е за ученици от 2 до 4 (вкл.) на всички български общински, държавни и частни 
общообразователни училища.   
 

Как става регистрацията? 
Училищата се регистрират за участие от 15 октомври до 10 ноември 2022. Това става в два етапа: 
попълване на регистрационна форма на https://spellingbee.bg/registration/ и превеждане на таксата 
за участие на записалите се ученици. 
 
 
 
 
 
 

https://spellingbee.bg/sb-junior-rules/
http://spellingbee.bg/spelliing-bee-junior-wordlist/
https://spellingbee.bg/registration/


Каква е таксата за участие?  
Учениците от регистрираните училища заплащат такса за участие от 12 лв., 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.  
Платени такси не се връщат.  

 

Кога се провеждат различните етапи на състезанието? 
Училищният кръг се провежда в периода 17 – 28 февруари, 2023. Класиралите се на 1во и 2ро място 
в първия кръг продължават своето участие във втория, регионален кръг на Spelling Bee 2022. Този 
кръг ще се проведе на 1 април, 2023.  
Най-добрите трима от регионалните кръгове ще участват в националния финал на 29 април, 2023 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. 
 

Може ли ученик от 2 до 4 клас с подчертан интерес към английския език да се 
регистрира за участие в Spelling Bee? 
Провеждането на Spelling Bee JUNIOR в училището не ограничава възможността ученици от начален 
етап с подчертан интерес към английския език да участват в Bulgarian National English Spelling Bee. 
Участието и в двете състезания също е възможно, но тогава учениците трябва да подготвят и двата 
списъка за подготовка. 

 
Има ли ограничение за броя участници от едно училище? 
Всяко регистрирано училище трябва да осигури участието поне на 6 ученици, които да се подготвят 
и участват в 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. 

 


