
 

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego 

dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego  

w roku szkolnym 2015/2016 

Etap rejonowy 

 
Rozwiązania zadań i schemat punktowania 

 

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

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

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

1. Georgia 

2. Ernest Hemingway 

3. Sunset Boulevard 

4. Andy Warhol 

5. The Martian 

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

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

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

i podanie jego tłumaczenia na  j. polski).  

1. location  (plener, lokalizacja) 

2. crawl   (pełzać, czołgać się, raczkować) 

3. platform  (peron) 

4. horizontal  (poziomy) 

5. template  (szablon, wzór) 

6. yell  (krzyczeć, wrzeszczeć) 

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

ortograficzna.  

1. command 

2. stain 

3. origin 

4. famine 

5. sacked 

 



Zadanie 6 (5 p.) 1 p. za każdą pełną, poprawną odpowiedź. 

1.My friend advised me not to go out late by myself. 

2. He may  not have realized what he had to do. 

3. The more you worry, the more difficult you will find to get to sleep. 

4. We'd better call the fire brigade. 

5. If John's car hadn't broken down, he wouldn't have missed the ferry. 

 

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

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

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

ortograficzna. 

1. ours / mine 

2. on 

3. else 

4. whose 

5. There 

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

ortograficzna.  

1. religious 

2. southern 

3. unsuitable 

4. admission 

5. sweeten 

 

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

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

 

 

 



 


