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WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY   

DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW  

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO  

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 

 

JĘZYK ANGIELSKI 

 

 

 

 

Informacje dla ucznia 

1. Na stronie tytułowej arkusza w wyznaczonym miejscu wpisz swój kod 

ustalony przez komisję. 

2. Sprawdź, czy arkusz konkursowy zawiera 7 stron (zadania 1-11). 

3. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania. 

4. Rozwiązania zapisuj długopisem lub piórem. Nie używaj korektora. 

5. W zadaniach zamkniętych podane są trzy odpowiedzi: A, B, C. Wybierz 

tylko jedną odpowiedź i zaznacz ją znakiem „X” bezpośrednio na 

arkuszu. 
6. Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się 

pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem  i zaznacz inną odpowiedź 

znakiem „X”.  

7. Jeżeli w zadaniu należy połączyć różne elementy, wpisz odpowiednią 

literę we właściwym miejscu tabeli. 

8. Rozwiązania zadań otwartych zapisz czytelnie w wyznaczonych 

miejscach. Pomyłki przekreślaj. 

9. Przygotowując odpowiedzi na pytania, możesz skorzystać z miejsc 

opatrzonych napisem Brudnopis. Zapisy w brudnopisie nie będą 

sprawdzane i oceniane. 

10. W czasie pracy nie wolno korzystać z żadnych materiałów dodatkowych 

ani ze słowników. 

 

 

 

KOD UCZNIA 

   

 

Etap: szkolny 

 

Czas pracy:  

90 minut 

 

 

WYPEŁNIA KOMISJA KONKURSOWA 

 

 

Liczba punktów umożliwiająca kwalifikację do kolejnego etapu: 51 

 

Podpisy członków komisji : 

1. Przewodniczący – ……………………………………………… 

2. Członek komisji sprawdzający pracę – ………………………… 

3. Członek komisji weryfikujący pracę –  ………………………… 

Nr zadania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Razem 
Liczba punktów 
możliwych  

do zdobycia 

5 7 6 6 6 5 5 5 5 5 5 
 

60 

Liczba punktów 
uzyskanych  

przez  uczestnika 

konkursu 
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Zadanie 1. (5 p.) 

Połącz wyrazy tak, aby utworzyły zwroty. Wpisz odpowiednie litery obok cyfr w tabeli. 

Dwa z wyrazów oznaczonych A – G nie pasują do żadnego ze słów w pierwszej kolumnie 

(1 – 5). Przetłumacz powstałe zwroty na język polski i tłumaczenie wpisz do tabeli.  

Za każdą pełną poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt. 
 

1. exhaust A. a complaint  Lp Litera Tłumaczenie na j. polski 

2. hand B. calories  1.   

3. give C. a lift  2.   

4. under D. luggage  3.   

5. burn E. fumes  4.   

 F. turns  5.   

 G. construction     

     ............... p. / 5p. 

Zadanie 2. (7 p.)  

W każdym ze zdań pogrubiono dwa wyrazy. Podkreśl ten z nich, który utworzy 

prawidłową wypowiedź. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt. 
 

1. The key of / to success is hard work and determination. 

2. Does your employer / employee know that you had to work so many hours at home to 

meet the deadline he expected? 

3. There is no need to rush / rash. We've got plenty of time. 

4. I'm afraid you can't get antibiotics without a prescription / receipt. 

5. The locals are very kind and hostile / hospitable to tourists and are always ready to help. 

6. The final costume / dress rehearsal is tonight as tomorrow the play opens to the public. 

7. With his interests in interactions of matter and energy no wonder Tom intends to become 

a nuclear physicist / physician some day. 

............... p. / 7p. 

Zadanie 3. (6 p.) 

Uzupełnij poniższe zdania, wybierając właściwy wyraz.  Zaznacz literę A, B lub C 

znakiem „X”. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt. 
 

1. He couldn’t see inside the flat because the ……… were drawn. 

A. curtains   B. shutters  C. windows 
 

2. I prefer ……… water to sparkling one. 

A. fizzy   B. still   C. rare 
 

3. A …….. name is a special name given to a product by the company that produces it. 

A. mark   B. label  C. brand 
 

4. 'What are your favourite ice-cream .............. ?' 'Strawberry and chocolate.' 

A. textures   B. flavours  C. fillings 
 

5. Sorry, I didn't call you yesterday but the battery was .......... and I couldn't find the charger. 

A. blank   B. empty  C. dead 
 

6. Tom's right foot was so .............. that he couldn't put on his shoe that easily. 

A. scratched   B. swollen  C. bruised 

............... p. / 6p. 
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Zadanie 4. (6 p.)  

Czasowniki podane w nawiasach wpisz w odpowiedniej formie. Za każdą poprawną 

odpowiedź otrzymasz 1 punkt. 

 

1. My boots ……………......................................…… (repair) by a shoemaker at the moment. 

2. Unless he changes his behaviour, people ………….........................……. (not vote) for him. 

3. I ………....................................................… (try) to do this crossword for nearly two hours! 

    Can you help me? 

4. I was sure I ……............…...............................….. (see) that woman before but I couldn’t  

    remember  when and where. 

5. If Peter knew how to do it, he ............................................................. (not ask) you for help. 

6. I ........................................................ (check) my answers when the teacher stopped the test. 

............... p. / 6p. 

Zadanie 5. (6 p.)  

Wybierz jedną spośród trzech podanych możliwości, tak aby po wstawieniu jej  

w miejsce wykropkowane powstała całość poprawna pod względem gramatycznym. 

Zaznacz literę A, B lub C znakiem „X”. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz  

1 punkt. 

 

1. My uncle .................. to help us if he were here. 

    A. will be able   B. would be able  C. can 
 

2. There was only  ……………… water left in the jug. 

     A. a little    B. a lot    C. a few 
 

3. I always let Rita borrow my car, but she never lets me use ……...... . 

     A. her    B. hers    C. herself 
 

4.  After the argument, Ron and Pete didn’t talk to …………… for several weeks. 

     A. themselves   B. their   C. each other 
 

5. You ................ bring me the books today; I don't need them right away! 

    A. mustn't    B. shouldn't   C. don't have to 
 

6. No one has arrived yet, .................... ? 

    A. haven't they   B. has he   C. have they 

 

................p. / 6p. 

 

Zadanie 6. (5 p.) 

Zadaj pytanie o podkreśloną część zdania zachowując konstrukcję gramatyczną podaną 

w zdaniu wyjściowym. Za każdą pełną poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt. 

 

1. The secretary made the reservation two weeks ago.  

      ………………………………………………………………………………………… 

2. "Harry Potter and the Philosopher's Stone" was written by J.K. Rowling. 

      ………………………………………………………………………………………… 
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3. The land in the national parks belongs to the federal government.  

     ………………………………………………………………………………………… 

4. That’s my brother’s bicycle.  

      ………………………………………………………………………………………… 

5. The course will cost £ 250. 

      …………………………………………………………………………………………. 

............... p. / 5p. 

Zadanie 7. (5 p.) 

Przeczytaj podane poniżej pary zdań. Uzupełnij każdą lukę, tak aby zachować znaczenie 

zdania wyjściowego. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna 

wpisywanych zdań. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt. 
 

1. If you study more, you will get better grades. 

    The ...............................................................................................................  you will get. 

2. Students are not allowed to chew gum in class. 

    Students ................................................................................................................. in class . 

3. “Where are you going?” Peter asked his friend. 

     Peter asked ...................................................................................................................... . 

4. The tea was so hot that I couldn't drink it. 

    It was  ................................................................................... that I couldn't drink it. 

5. You should shorten this skirt. It looks old-fashioned and it's definitely too long. 

     This skirt  .............................................................. as it looks old-fashioned and  it's 

     definitely too long . 

............... p. / 5p. 

Zadanie 8. (5 p.) 

Poniżej podano kategorie tematyczne i pasujące do nich przykłady znanych miejsc 

znajdujących się w Londynie. Do każdej kategorii (1 - 5) dopasuj brakujące nazwy 

własne miejsc (A - H). Trzy nazwy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej 

grupy. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt. 
 

A. Kensington Gardens       B. Luton                  C. King's Cross                    D. Tate Modern    

E. Kew Gardens                   F. The Shard           G. White Tower                   H. Knightsbridge 

 

1. London airports: Heathrow, Gatwick, Stansted      ................ 

2. London skyscrapers: One Canada Square, Broadgate Tower, The Gherkin ................ 

3. Royal Parks of London: Regent's Park, Green Park, St James's Park  ................ 

4. Museums: The British Museum, The National Gallery, Madame Tussauds  ............... 

5. London boroughs: West End, Camden, Greenwich    ................ 

 

............... p. / 5p. 
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Zadanie 9. (5 p.)  

W podanych niżej zdaniach dotyczących Londynu podkreśl właściwe, zgodne z prawdą 

uzupełnienie. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt. 

 

1.  The Great Fire of London broke out in 1666 / 1066 and destroyed many parts of the city. 

2.  St Paul's Cathedral / Westminster Abbey was designed by Sir Christopher Wren. 

3. Piccadilly Circus / Leicester Square, with the Statue of Eros and famous neon signs,  

    is a popular meeting place in London. 

4. Notting Hill / Portobello Road is both the title of a film set in London and the name  

     of a cosmopolitan area famous for the annual Carnival. 

5. 'When a man is tired of London, he is tired of life; for there is in London all that life can 

    afford' are the famous words of Samuel Johnson / Daniel Defoe. 

............... p. / 5p. 

Zadanie 10. (5 p.) 

Uzupełnij poniższe dialogi, wybierając brakującą wypowiedź jednej z osób. Zaznacz 

literę A, B lub C znakiem „X”. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz  

1 punkt. 
 

1. X: What do you think about this summer job?   

    Y: .....................................  

    X: So just like me. 

         A. In fact, it sounds great to me. 

         B. Unfortunately, it’s badly paid. 

         C. To be honest, I’m not sure. 
 

2. X: I stumbled as I was getting out of the car and I fell over in front of my class! 

    Y: …………………….. 

    X: You’re telling me!         

         A. What a surprise! 

         B. How embarrassing! 

         C. Good for you! 
 

3. X: Do you mind if I borrow your book?  

    Y: …………………… 

    X: Thank you.        

         A. Not at all. 

         B. Actually, I do. 

         C. I'm not sure. 
 

4. X: Jim is a very talented young musician, isn't he? 

    Y: ....................................  

    X: So, I guess it is characteristic of his family! 

        A. Yes, there are actually five members in his family. 

        B. Do you think he takes after his mother ? 

        C. Actually, his siblings are even more gifted than him. 
 

5.  X: Do you like the new energy-saving light bulbs? 

     Y: .................................................... 

     X: Me neither. 

          A. The light is too white, so not so much. 

          B. Don't you think the light is too white? 

          C. The light is too white for me. 

............... p. / 5p. 
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Zadanie 11. (5 p.) 

Dostałeś/Dostałaś list od kolegi/koleżanki z Anglii, w którym prosi Cię o radę dotyczącą 

poprawy jego/jej dotychczasowego niezdrowego stylu życia. Napisz do niego/do niej 

krótki e-mail, w którym: 

- wyrazisz zrozumienie dla jego/jej problemu, 

- zaproponujesz sposób poprawy jego/jej nawyków żywieniowych/trybu życia, 

- wspomnisz o zaletach twojej propozycji, 

- zachęcisz go/ją do działania i poprosisz o odpowiedź, które działania/-e zamierza podjąć. 
 

W zadaniu nie ma określonego limitu słów. Oceniana jest umiejętność zwięzłego przekazu 

informacji określonych w poleceniu (4 punkty) i poprawność językowa (1 punkt). 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
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.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

 TREŚĆ  

POPRAWNOŚĆ 

UZYSKANA 

LICZBA 

PUNKTÓW  Inf. 1 Inf. 2 Inf. 3 Inf. 4 

Liczba 

punktów 
0 – 1 0 – 1 0 – 1 0 – 1 0 – 1  

  ............... p. / 5p. 
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BRUDNOPIS 

 

 


