
 
 

ABC… 
Spelling fun 

Zabawa w literowanie 

KONKURS Z JĘZYKA  

ANGIELSKIEGO 
 

Cele konkursu:  

 

- utrwalanie znajomości alfabetu angielskiego, doskonalenie umiejętności 

językowej jaką jest literowanie, 

- podnoszenie poziomu kompetencji językowych (utrwalanie poznanego 

słownictwa, pisowni wyrazów, wzbogacenie słownictwa), 

- motywowanie uczniów do nauki języka poprzez współzawodnictwo, 

- rozwijanie zainteresowania językiem angielskim. 

 

Organizacja konkursu: 

 

1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy chętni uczniowie w dwóch 

kategoriach wiekowych: klasy III-IV, oraz klasy V-VII, którzy zgłoszą 

chęć udziału w konkursie.  

2. Konkurs składa się z dwóch etapów.  

3. Pierwszy etap konkursu odbędzie się w ostatnim tygodniu października 

30.10 (poniedziałek) oraz 31.10 (wtorek). Będzie on polegał na 

poprawnym zapisie liter, dyktowanych przez nauczyciela w kolejności 

przypadkowej oraz zapisie jednego słowa  (klasy III-IV) oraz dwóch słów 

w języku angielskim (klasy V-VII). Uczestnicy kategorii klas III-IV (8 



liter) – za każdą poprawnie zapisaną literę mogą uzyskać 1 punkt, w 

sumie maksymalnie 8 punktów, uczestnicy kategorii klas V-VII (10 liter) 

za każdą poprawnie zapisaną literę mogą uzyskać 1 punkt, w sumie 

maksymalnie 10 punktów. Drugą konkurencją na tym etapie jest zapis 

słowa – za bezbłędny zapis słowa można uzyskać 1 punkt. Wynik 

kwalifikujący uczestnika do przejścia do II etapu to minimum 71% 

poprawnych odpowiedzi. 

4. Drugi etap konkursu dla uczniów klas III-VII odbędzie się w listopadzie 

br. 

5. W II etapie konkursu, uczniowie klas III-IV uczestniczą w trzech 

konkurencjach, a uczniowie klas V-VII w czterech. Uczniowie 

sprawdzają się w umiejętności literowania w języku angielskim, jak 

również w zapisie słów. 

6. Odpowiedzi na zadania pisemne uczniowie zapisują na arkuszach 

konkursowych. Każda konkurencja ma określoną ilość punktów do 

uzyskania. 

7. O kolejności zajętych miejsc decyduje ilość uzyskanych punktów. 

8. Nad konkursem będzie czuwała szkolna komisja. Uczniowie którzy zajmą 

pierwsze trzy miejsca w danej kategorii wiekowej otrzymują nagrody. 

9. Uczniowie, którzy przejdą do II etapu konkursu pobierają od organizatora 

materiały na podstawie których przygotowują się do tego etapu konkursu. 
 

Konkurencje dla uczniów klas III-IV: 

 

1. Znajomość alfabetu  

Prowadzący dyktuje uczestnikom 5 liter. Każda litera jest podawana 2 razy. 

Uczestnicy zapisują litery w kolejności w jakiej były dyktowane. Za każdą 

poprawnie zapisaną literę można uzyskać 1 punkt. W sumie można uzyskać 5 

punktów. 

2. Zapisywanie przeliterowanych słów 

Prowadzący kolejno literuje 5 słów. Każde słowo jest literowane dwa razy. 

Za każde poprawnie zapisane słowo można uzyskać 1 punkt. W sumie można 

uzyskać 5 punktów. 

3. Literowanie zapisanych słów 

Uczestnik konkursu losuje 3 słowa. Zadaniem uczestnika jest przeliterowanie 

zapisanych słów. Uczestnik ma nie więcej niż 3 sekundy na zastanowienie się 

nad literą. Za każde poprawnie przeliterowane słowo można uzyskać 1 punkt. W 

sumie można uzyskać 3 punkty. 

Uwaga! 
W literowaniu liczy się pierwsza wypowiedziana głoska. Nie będą zaliczane 

słowa, w których uczeń się pomylił, nawet jeśli poprawi się natychmiast. 

 

Konkurencje dla uczniów klas V-VII: 

 

1. Zapisywanie przeliterowanych słów 



Prowadzący kolejno literuje 6 słów. Każde słowo jest literowane dwa razy. 

Za każde poprawnie zapisane słowo można uzyskać 1 punkt. W sumie można 

uzyskać 6 punktów. 

2. Literowanie zapisanych słów 

Uczestnik konkursu losuje 3 słowa. Zadaniem uczestnika jest przeliterowanie 

zapisanych słów. Uczestnik ma nie więcej niż 3 sekundy na zastanowienie się 

nad literą. Za każde poprawnie przeliterowane słowo można uzyskać 1 punkt. W 

sumie można uzyskać 3 punkty. 

3. Literowanie usłyszanych słów 

Uczestnik losuje 3 słowa. Prowadzący wymawia wylosowane słowo. Słowo jest 

wymawiane 2 razy. Zadaniem uczestnika jest przeliterowanie usłyszanego 

słowa. Uczestnik może zapisać na arkuszu usłyszane słowo. Za każde poprawnie 

przeliterowane słowo uczestnik otrzymuje 1 punkt. W sumie można uzyskać 3 

punkty.  

4. „Odszyfruj słowo” 

Prowadzący kolejno literuje 2 wyrazy, lecz podawane litery są pomieszane. 

Zadaniem uczestnika jest zapisanie liter, a następnie ułożenie z nich słów. Za 

każde poprawnie zapisane słowo uczestnik otrzymuje 1 punkt. Aby uzyskać 1 

punkt słowo musi zostać zapisane bezbłędnie. W sumie można uzyskać 2 

punkty. 

 

Uwaga! 
W literowaniu liczy się pierwsza wypowiedziana głoska. Nie będą zaliczane 

słowa, w których uczeń się pomylił, nawet jeśli poprawi się natychmiast. 

 

 

 

 

Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie 

Katarzyna Piasecka 

nauczyciel języka angielskiego 

 

 

 
 


