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Konkurs językowy THE CAR, DAS AUTO skierowany jest do uczniów gimnazjum i jego 

celem jest popularyzacja nauki zawodowego języka angielskiego i niemieckiego. 

Regulamin konkursu 

1. Konkurs odbędzie się 11 kwietnia 2015r. podczas Dnia Otwartego. 

2. Konkurs będzie odbywał się w godzinach od 10.00 do 11.30 w sali 111 (pierwsze 

piętro). 
3. Zadaniem uczestników będzie uzupełnienie 15 nazw związanych z budową samochodu 

w języku angielskim lub niemieckim. 
4. Zakres słownictwa dołączony jest do regulaminu konkursu- 25 nazw. 
5. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas Dnia Otwartego 
6. Regulamin konkursu oraz słownictwo można znaleźć na stronie internetowej szkoły: 

www.samochodowka.koszalin.pl 

Car parts - Elementy budowy samochodu 

accelerator - pedał gazu 

battery - akumulator 

airbag - poduszka powietrzna 

bonnet - maska 

boot - bagażnik 

brake - hamulec 

bumper - zderzak 

clutch - sprzęgło 

crankshaft - wał korbowy 

dashboard - tablica rozdzielcza 

engine - silnik 

exhaust pipe - rura wydechowa 

fog light - światło przeciwmgłowe 

fuel tank - zbiornik paliwa 

gearbox - skrzynia biegów  

headlight - reflektor, światło przednie 

horn - klakson 

ignition - stacyjka 

indicator - kierunkowskaz 

piston - tłok 

radiator - chłodnica 

rim - felga 

seat belt - pas bezpieczeństwa 

tyre- opona 

valve - zawór 
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Autobauteile- elementy budowy samochodu 

der Anlasser- rozrusznik 

das Armaturenbrett- deska rozdzielcza 

der Blinker- kierunkowkaz 

die Bremse- hamulec 

der Gang- bieg 

die Hupe- klakson 

der Kofferraum- bagażnik 

der Kotflügel- nadkole 

der Kühler- chłodnica 

die Kupplung- sprzęgło 

das Lenkrad- kierownica 

der Motor- silnik 

die Motorhaube-maska silinika 

das Rad- koło 

der Reifen- opona 

der Rückspiegel - lusterko wsteczne 

der Scheibenwischer- wycieraczka 

der Scheinwerfer- reflektor 

das Schiebedach- szyberdach 

das Seitenfenster- okno boczne 

der Seitenspiegel-lusterko boczne 

die Sicherheitsgurt- pas bezpieczeństwa 

die Stoßstange- zderzak 

der Türgriff- klamka/uchwyt w drzwiach 

die Windschutzscheibe- szyba przednia 


