
KONKURS SŁOWNIKOWY DLA UCZNIÓW KLAS IV -V 
SP NR 10 KOSZALIN 

SCENARIUSZ 
SZKOLNE SŁOWNIKOBRANIE 2010 

 
ORGANIZATOR: Dorota Nawrot, Agnieszka Wrzask 
 
CELE KONKURSU: 

⇒ stymulowanie zainteresowania uczniów językiem angielskim; 

⇒ promowanie korzystania z różnych źródeł informacji (słownika 

polsko-angielskiego i angielsko-polskiego); 

⇒ ćwiczenie umiejętności prawidłowego odczytywania wiadomości 

ze słownika; 

 

UCZESTNICY : troje uczniów z każdej klasy IV-V 

 

PRZEBIEG KONKURSU 

Uczniowie otrzymują arkusz z zadaniami oraz słownik. Wygrywa uczeń, który jako pierwszy 

poprawnie wykona wszystkie zadania. Nauczyciel zapisuje dokładny czas zdania 

wypełnionych arkuszy. 

 

Nagroda: zwycięzca otrzymuje słownik języka angielskiego, pochwałę oraz dyplom, finaliści 

– pochwałę i dyplom uczestnictwa.  

 

ARKUSZE ZADA Ń 
 
 

SZKOLNE SŁOWNIKOBRANIE 
Szkolny konkurs słownikowy dla klas IV-V 

29 października 2010r. 
 
Imi ę i nazwisko _____________________________  Klasa  V_____         Czas: 
 
Zadanie 1 
Przetłumacz słówka z języka angielskiego na język polski: 
entire - ______________________ 
encouragement - ______________________ 
afterwards - ______________________ 
endless - ______________________ 
outfit - ______________________ 
self-defence- ______________________ 
nightingale - ______________________ 



tyre - ______________________ 
sparrow - ______________________ 
vicar - ______________________ 
 
Zadanie 2 
Przetłumacz słówka z języka polskiego na język angielski: 
bukiet - ______________________ 
kometka - ______________________ 
zasiłek- ______________________ 
urok - ______________________ 
podanie - ______________________ 
czworokąt - ______________________ 
trawienie -  ______________________ 
przekrój -  ______________________ 
skowronek - ______________________ 
umowa - ______________________ 
 
Zadanie 3 
Ułóż podane słowa w kolejności alfabetycznej według alfabetu angielskiego: 
 
dissertation, enterprise, flamboyant, distraught, ewe, dawdle, liability, layer, plaque, 
nuisance, miscellaneous, syringe, three-dimentional, misconception, thistle 
 
 
 

SZKOLNE SŁOWNIKOBRANIE 
Szkolny konkurs słownikowy dla klas IV-V 

29 października 2010r. 
 
Imi ę i nazwisko _____________________________  Klasa  IV_____       Czas: 
 
Zadanie 1 
Przetłumacz słówka z języka angielskiego na język polski: 
oyster- ______________________ 
parsley - ______________________ 
pip - ______________________ 
sparrow - ______________________ 
suburb - ______________________ 
cage- ______________________ 
wrist - ______________________ 
zucchini - ______________________ 
wax - ______________________ 
nightingale - ______________________ 
 
Zadanie 2 
Przetłumacz słówka z języka polskiego na język angielski: 
armata - ______________________ 
jęczmień - ______________________ 
dobroć - ______________________ 
kombinezon - ______________________ 



powódź - ______________________ 
wydarzenie - ______________________ 
umowa -  ______________________ 
spektakl - ______________________ 
skowronek - ______________________ 
klops - ______________________ 
 
Zadanie 3 
Ułóż podane słowa w kolejności alfabetycznej według alfabetu angielskiego: 
 
booklet, intrigue, quits, snore, cranberry, voyage, conquer, whistle, promotion, herring, 
exam, container, beak, abacus, guide 
 


