
 

REGULAMIN IV SZKOLNEGO KONKURSU JĘZYKA 

ANGIELSKIEGO DLA KLAS 1-3 

„MISTRZ 105 SŁÓW”  EDYCJA SPECJALNA 2022r. 

 

W związku z obchodami 105 - lecia naszej szkoły tytuł Mistrza Słowa otrzyma 

uczestnik, który będzie znał poprawną pisownię i znaczenie 105 słów angielskich 

Cel konkursu:  

- Wzbudzanie zainteresowania nauką języka angielskiego. 

- Popularyzowanie wśród dzieci słownictwa i pisowni angielskiej. 

 

 

Organizatorzy: 

Nauczyciele języka angielskiego klas 1-3 

 

Termin konkursu: 

19 maja 2022 (czwartek) klasy II 

20 maja 2022 ( piątek) klasy I  

23 maja 2022  (poniedziałek)  klasy III 

ZASADY KONKURSU 

1. Podział na poziomy: kl. I, II i III. 

2. Każdy uczestnik zapoznaję się z listą wyrazów obowiązujących na konkursie – 

obejmuje ona tylko wyrazy poznawane na lekcjach z podręcznikiem Bugs Team. 

Lista dostępna jest też jako załącznik do regulaminu. 

3. Z listy 105 wyrazów zostanie wybranych: 

- dla kl. I – 20 słów 

- dla kl. II – 30 słów 

- dla kl. III – 30 słów 

4. Uczniowie klas I i II będą musiały do słów polskich dopasować wyrazy angielskie 

podane w ramce i je bezbłędnie przepisać. Klasy III samodzielnie przetłumaczą na 

język angielski podane polskie słowa. 



5. Każdy uczeń, który nie popełni żadnego błędu literowego otrzyma tytuł Mistrza 

Słowa, zaś osoba z najmniejszą ilością błędów literowych otrzyma tytuł Wicemistrza 

Słowa. 

6. Mistrzowie i wicemistrzowie otrzymają  dyplomy, nagrody oraz ocenę punktową 6. 

7. Termin zgłaszania się  do udziału w konkursie: 17. 05. 2022  

8. Konkurs  odbędzie się w trakcie zajęć lekcyjnych.                   . 

9. Wyniki zostaną ogłoszone 27 maja 2022 r. na stronie internetowej naszej szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                 Załącznik 1 – Lista wyrazów  

Klasa 1 

caterpillar-gąsienica 

ladybird-biedronka 

glow-worm -świetlik 

bee-pszczoła 

hello-cześć 

good bye-do widzenia 

blue-niebieski 

red-czerwony 

purple-fioletowy 

orange-pomarańczowy 

yellow-żółty 

green-zielony 

pink-różowy 

brown-brązowy 

white-biały 

black-czarny 

pen -długopis 

pencil – ołówek 

crayon – kredka 

notebook – zeszyt 

ruler – linijka 

rubber – gumka 

school bag – szkolna torba 

book – książka 

car – samochód 

bike – rower 

robot – robot 

legs – nogi 

ears – uszy 

nose – nos 

mouth – usta 

eyes – oczy 

snail-ślimak 

grasshopper-konik 

polny 

beetle-żuk 

spider-pająk 

butterfly-motyl 

giraffe – żyrafa 

zebra – zebra 

elephant – słoń 

parrot – papuga 

lion – lew 

hippo – hipopotam 

monkey – małpa 

mouse – mysz 

walk – chodzić 

run – biegać 

fly – latać 

swim – pływać 

jump – skakać 

climb – wspinać się 

ham – szynka 

cheese – ser 

meat - mięso 

milk products – produkty 

mleczne 

mummy – mama 

daddy – tata 

sister – siostra 

brother – brat 

grandma – babcia 

grandpa – dziadek 

family – rodzina 

baby – dzidziuś 

friendly – przyjazny 

clever – mądry 

funny – zabawny 

noisy – hałaśliwy 

shy - nieśmiały 

pet-zwierzę domowe 

Father Christmas- Mikołaj 

Christmas tree-choinka 

present-prezent 

bell-dzwonek 

sleigh-sanie 

rabbit-królik 

chick-pisklę 

Easter egg-pisanka 

flowers-kwiaty 

basket-koszyk 



 

 

 

 

doll – lalka 

scooter- hulajnoga 

skateboard – deskorolka 

teddy bear – miś 

ball – piłka 

head – głowa 

body – tułów 

arms – ręce  

 

tomato – pomidor 

chicken – kurczak 

carrot – marchewka 

yoghurt – jogurt 

banana – banan 

apple – jabłko 

fruit – owoce 

vegetables – warzywa 

 

liczby 1-10 (one, two, three, 

four,five, six, seven, eight, nine, 

ten) 

 



Klasa II 

caterpillar-gąsienica 

ladybird-biedronka 

glow-worm-świetlik 

dragonfly-ważka 

badge-odznaka 

English-angielski 

art-plastyka (zajęcia) 

music-muzyka (zajęcia) 

coat – płaszcz 

trousers – spodnie 

T – shirt – bluzka z krótkim 

rękawem 

jumper – sweter 

skirt – spódnica 

shorts – krótkie spodenki 

shoes – buty 

cap – czapka z daszkiem 

spring – wiosna 

summer – lato 

autumn – jesień 

winter – zima 

sunny-słonecznie 

snowy-śnieżnie 

rainy-deszczowo 

cloudy-pochmurnie 

Monday-poniedziałek 

Tuesday-wtorek 

Wednesday-środa 

Thursday-czwartek 

Friday-piątek 

Saturday-sobota 

dog – pies 

duckling – kaczątko 

calf – cielaczek 

foal – źrebak 

lamb – owieczka 

chick – kurczaczek 

kitten – kotek 

milk-mleko 

wool-wełna 

egg-jajko 

boat-łódka 

moon-księżyc 

river-rzeka 

acorn-żołądź 

living room – salon 

kitchen-kuchnia 

bedroom – sypialnia 

bathroom – łazienka 

toilet – toaleta 

dining room – jadalnia 

hall – korytarz 

garden – ogród 

desk – biurko 

lamp – lampa 

shower – prysznic 

cupboard – szafka 

fridge – lodówka 

shelf – półka 

treehouse-domek na 

drzewie 

castle-zamek 

head – głowa 

hungry – głodny 

bored – znudzony 

tired – zmęczony 

cold – zziębnięty 

thirsty – spragniony 

hot – zgrzany 

soup – zupa 

salad – sałatka 

pizza – pizza 

cabbage – kapusta 

chips – frytki 

meatballs – klopsiki 

pasta – makaron 

chicken – kurczak 

breakfast – śniadanie 

snack – przekąska  

lunch – obiad 

tea – herbata / 

podwieczorek 

dinner – obiado-kolacja 

star-gwiazdka 

light-światełko 

snowflake-płatek śniegu 

paper chain-papierowy 

łańcuch na choinkę 

Easter bunny-zajączek 

Easter chick-pisklę 

Easter egg-pisanka 

flowers-kwiaty 

basket-koszyk 



Sunday-niedziela 

sheep – owca 

duck – kaczka 

cow – krowa 

hen – kura 

horse – koń 

cat – kot 

goat – koza 

 

 

flat-mieszkanie 

ear – ucho 

tummy – brzuch 

tooth – ząb 

neck – szyja 

back – plecy 

fingers – palce u rąk 

toes – palce u stóp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KLASA III 

kangaroo-kangur 

rhino-nosorożec 

cheetah-gepart 

tiger-tygrys 

whale-wieloryb 

gorilla-goryl 

shark-rekin 

lizard-jaszczurka 

crocodile-krokodyl 

jungle-dżungla 

desert-pustynia 

sea-morze 

grasslands-step 

river-rzeka 

live-żyć, mieszkać 

eat-jeść 

plant-roślina 

meat-mięso 

insects-owady 

fruit-owoce 

vegetables-warzywa 

whiskers-wąsy 

tongue-język 

mouth-buzia 

teeth-zęby 

body-ciało 

wings-skrzydła 

tail-ogon 

claws-pazury 

paw-łapa 

short-krótki 

make models-

kleić/składać modele 

play tennis – grać w 

tenisa 

skateboard – jeździć na 

deskorolce 

play football – grać w 

piłkę nożną 

rollerblade – jeździć na 

rolkach 

play basketball – grać w 

koszykówkę 

ride a bike – jeździć na 

rowerze 

fast-szybko 

slowly-wolno 

high-wysoko 

well-dobrze 

quietly-cicho 

loudly-głośno 

get up – wstawać/budzić 

się 

have a shower-brać 

prysznic 

brush my teeth -myć 

zęby 

get dressed- ubierać się 

have breakfast-jeść 

sniadanie  

go to school-iść do 

szkoły 

teacher-nauczyciel 

firefighter-strażak 

doctor-lekarz 

vet-weterynarz 

shop assistant-sprzedawca 

police officer-policjant 

toy shop-sklep z zabawkami 

bakery-piekarnia 

pet shop -sklep zoologiczny 

bookshop-księgarnia 

clothes shop-sklep z ubraniami 

shoe shop-obuwniczy 

supermarket-market 

market-rynek 

school-szkoła 

hotel-hotel 

hospital-szpital 

post office-poczta 

restaurant-restauracja 

train station-stacja kolejowa 

liczby 10-20 (ten,eleven, twelve, 

thirteen,fourteen,fifteen,sixteen,seventeen, 

eighteen,nineteen,twenty) 

Christmas tree-choinka 

Lights-światełka 

baubles-bombki 

paper chains-papierowe łańcuchy na 

choinkę 

Father Christmas-  Mikołaj 

Christmas stockings-skarpeta świąteczna 

turkey-indyk 



long-długi 

sharp-ostry 

strong-silny 

thin-chudy 

thick-gruby 

dance-tańczyć 

sing-śpiewać 

play the guitar-grać na 

gitarze 

 

 

 

 

 

Easter egg-pisanka 

Easter bunny-zajączek wielkanocny 

Easter Egg Hunt- zwyczaj wielkanocny  

(szukania jajek) 

Easter Egg Roll -zwyczaj wielkanocny 

(turlanie jajek) 

ham-szynka 

basket-koszyk 

parade-parada 

plane-samolot 

 

  

 

 

 

 

 

 


