
 

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego 

dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego  

w roku szkolnym 2016/2017 

Etap rejonowy 

 
Rozwiązania zadań i schemat punktowania 

 

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

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

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

1. Swansea 

2. Red Dragon 

3. Lewis Carroll 

4. Daniel Craig 

5. Orkney 

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

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

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

i podanie jego tłumaczenia na  j. polski).  

1. cattle  (bydło) 

2. parachute   (spadochron) 

3. gums  (dziąsła; gumki/gumy) 

4. lace  (koronka, koronkowy; sznurówka) 

5. porch  (ganek, weranda) 

6. munch  (przeżuwać, żuć, pałaszować) 

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

ortograficzna.  

1. surrender 

2. recipe 

3. peak 

4. divided 

5. pavement 

 



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

1. Tom's mum told me that he / her son had gone on holiday two years before. 

2. Ben must have been involved in the accident. 

3. If the man hadn't been driving so/too fast, he would have managed to brake in time.  

albo If the man had been driving more slowly, he would have managed to brake in time. 

4. The case is being investigated at the moment. 

5. He is said to own/said to have/said to possess a lot of money. 

 

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

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

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

ortograficzna. 

1. better 

2. is/looks/seems 

3. on 

4. Both 

5. shall 

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

ortograficzna.  

1. discourage 

2. length 

3. expectancy 

4. unnaturally 

5. painful 

 

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 T 3 F 4 T 5 F 6 F 

 

 



 

 


