
 

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego 

dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego  

w roku szkolnym 2014/2015 

Etap rejonowy 

 
Rozwiązania zadań i schemat punktowania 

 

 
Zadanie 1 (6 p.) 1 p. za każdą poprawną odpowiedź. 

1T 2 T 3 F 4 T 5 T 6F 

Zadanie 2 (5p.) 1 p. za każdą poprawną odpowiedź. 

1. Charles Dickens 

2. Metallica 

3. black pudding 

4. Knightsbridge 

5. 5th of October 

Zadanie 3 (6 p.) 1 p. za każdą poprawną odpowiedź. 

1C 2 A 3 A 4 A 5 B 6D 

Zadanie 4 (6 p.) 1 p. za każdą w pełni poprawną odpowiedź ( tzn. wskazanie słowa  

i podanie jego tłumaczenia na  j. polski).  

1. hiccups   (czkawka) 

2. reception   (przyjęcie, recepcja, odbiór) 

3. to rinse  (płukać, spłukać, wypłukać) 

4. Twins  (bliźniaki, bliźnięta) 

5. carriage  (wagon) 

6. gooseberry  (agrest) 

Zadanie 5 (5 p.) 1 p. za każdą poprawną odpowiedź. Wymagana jest pełna poprawność 

ortograficzna.  

1. swollen 

2. legal 

3. shallow 

4. conductor 

5. surrounded 

 



Zadanie 6 (6 p.) 1 p. za każdą pełną, poprawną odpowiedź. 

1.Ryan must have been on holiday / was surely on holiday when we tried to contact with him. 

2. I have never been good at / always been bad at chemistry. 

3. Is the damage being repaired at the moment? 

4. He wanted to know why the train was delayed. 

5. His older brother made him tidy the bedroom. 

6. Would you be interested in having more classes this month? 

 

 

Zadanie 7 (6 p.) 1 p. za każdą poprawną odpowiedź. 

1 B 2 C 3 A 4 D 5 B 6A 

 

Zadanie 8 (5 p.) 1 p. za każdą poprawną odpowiedź. Wymagana jest pełna poprawność 

ortograficzna. 

1. Neither / Nor 

2. myself 

3. nowhere 

4. such / quite 

5. rather 

Zadanie 9 (5 p.) 1 p. za każdą poprawną odpowiedź. Wymagana jest pełna poprawność 

ortograficzna.  

1. unbelievable 

2. safety 

3. beggar 

4. broaden 

5. useful 

 

Zadanie 10 (5 p.) 1 p. za każdą poprawną odpowiedź. Punkt zostaje przyznany gdy uczeń 

poprawnie odniesie się do dwóch elementów zawartych w każdym poleceniu. 

Zadanie otwarte. 

 

Zadanie 11 (5 p.) 1 p. za każdą poprawną odpowiedź. 

1 F 2 T 3 T 4 F 5 T 

 

 

 



 


