
Językowy Konkurs  

Bożonarodzeniowy  

Christmas Spelling Bee 
 

Organizator: Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bytomiu. Konkurs zostanie 

przeprowadzony przez Panią mgr Agnieszkę Grombik i Panią mgr Katarzynę Drabik. 

Adresaci konkursu: Uczniowie Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bytomiu. 

Cele konkursu:  

- rozwijanie zainteresowań uczniów językiem angielskim 

- wzbogacenie słownictwa 

- budowanie wiary we własne możliwości 

- utrwalanie wiedzy w zakresie  ortografii języka angielskiego 

Przedmiot oceny konkursowej: Ocenie będzie podlegać znajomość pisowni oraz ortografii 

języka angielskiego  w zakresie słownictwa o tematyce świątecznej.  

Przebieg konkursu: 

I etap 15.12.2015 – Zgłoszeni uczniowie przystępują do pisania dyktanda   

o tematyce świątecznej w języku angielskim. Poprawność dyktanda będzie określona  

na podstawie punktacji procentowej (Ilość popełnionych błędów w stosunku do liczby 

wyrazów w dyktandzie). Do drugiego etapu konkurs – Christmas Spelling Bee przystępuje 10 

najlepszych uczniów.  Osoby, które przyjdą na dyktando w mikołajkowej czapce, otrzymają 

dodatkowe 5 punktów. Do 16 grudnia 2015r. organizatorzy konkursu informują uczniów o 

wynikach dyktanda.  

II etap 21.12.2015r – Christmas Spelling Bee (literowanie wyrazów) – Ta część konkursu 

bedzie przeprowadzona w formie ustnej. W dniu ogłoszenia konkursu uczniowie otrzymują 

listę słówek o tematyce świątecznej. 

 Zasady Christmas spelling bee 

1. Członek jury przedstawia wylosowane przez ucznia słowo do przeliterowania w języku 

angielskim. Uczeń tłumaczy wyraz na język angielski i przystępuje do literowania.  W ciągu 

całej gry każdy uczeń może trzykrotnie odmówić lub podać błędne znaczenie wyrazu. 

2. W przypadku, kiedy uczeń popełni błąd w literowaniu wyrazu, zostaje poinformowany  

o jednorazowej możliwości korekty odpowiedzi. W przypadku, kiedy ponownie pada zła 

odpowiedź, uczeń odpada z gry, a  członek jury podaje właściwą pisownię wyrazu.  

3. Komisja konkursowa wyłoni i nagrodzi  trzech najlepszych uczestników konkursu.  

Terminarz konkursu: 

Zgłoszenie uczniów do konkursu -  11. 12. 2015r.  

Etap I (dyktando) – 15.12.2015r.  



Etap II (Spelling Bee) – 21.12.2015r. 

Christmas Spelling Bee  
Vocabulary 

 

wishes - życzenia 

decorate - ubierać [np choinke] 

lamps - lampki 

midnight - północ 

church - kościół 

snowball -śnieżka 

slaigh - sanie 

snowman - bałwan 

advent - adwent  

angel- anioł  

mince pies - babeczki z suszonymi 

owocami 

raisins  - rodzynki 

borsch - barszcz  

trinkets - błyskotki  

bauble - bombka  

Christmas Day - Boże Narodzenie  

Christmas tree - choinka  

candle - świeczka 

marshmallow – pianka żelowa (cukierek)  

Boxing Day - Drugi Dzień Świąt  

Bell - dzwonek  

Nativity play - jasełka  

mistletoe - jemioła  

carp - karp  

herring - sledź 

Christmas card - Kartka świąteczna  

carols- kolędy  

eggnog - likier jajeczny 

poppy seed - mak 

Christmas season - okres świąteczny  

wafer - opłatek  

holly - ostrokrzew 

Christmas decoration- ozdoba świąteczna  

crackers - papierowe tuby z niespodzianką  

shepherdess - pasterka 

roast Turkey - pieczeń z indyka  

gingerbread - piernik  

dumplings - pierogi 

Christmas Day - Pierwszy Dzień Świąt  

presents - prezenty  

Reindeer- renifer  

hay- siano  

dried fruits- suszone owoce  

Santa Claus- Święty Mikołaj  

tradition- tradycja  

Merry Christmas- Wesołych Świąt  

wreath- wieniec 

Christmas Eve - Wigilia  

walnut- orzech włoski 

trifle – biszkopt z owocami 

stuffing- nadzienie 

stocking – świąteczna skarpeta 

Shepherd- pasterz 

parsnip – Pasternak 

nutmeg- gałka muszkatałowa 

nibble – przekąska 

herling – śledź  

gravy – sos 

gingerbread – piernik 

elf – elf 

dip- gęsty zimny sos 

cranberry- żurawina 

chestnut – kasztan 

almand- migdał 

cinnamon – cynamon 

cloves - goździki 

parsley – pietruszka 

thyme – tymianek 

allspice – ziele angielskie 

tarragon – estragon 

saffron – szafran 

bay leaf – liść laurowy 

leek –por 

sage – szałwia 

ginger - imbir 

 


