
 

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego 

dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego  

w roku szkolnym 2017/2018 

Etap rejonowy 

 
Rozwiązania zadań i schemat punktowania 

 

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

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

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

1. Scarlett Johansson 

2. Groundhog Day 

3. Mark Twain 

4. Iowa 

5. Hollywood Boulevard 

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

1C 2 A 3 D 4 B 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. snore  (chrapać) 

2. bumper   (zderzak) 

3. heel  (obcas/ pięta) 

4. seat  (siedzenie, fotel, miejsce siedzące) 

5. prompter (sufler/teleprompter, wyświetlacz tekstu) 

6. indifferent  (obojętny) 

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

ortograficzna.  

1. caretaker 

2. yawns 

3. fluently 

4. sentenced 

5. except 

 



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

1. The patient  was being looked after by several nurses. 

2. They must have been paid a bribe. 

3. Tom asked Susan why she had gone to the doctor the day before.  

4. If their best player hadn't been injured, they wouldn't have lost the match. 

5. The sooner you write, the more quickly you will get a reply. 

 

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

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

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

ortograficzna. 

1. in 

2. mind 

3. have 

4. myself 

5. without 

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

ortograficzna.  

1. impatience 

2. liar 

3. depth 

4. loss 

5. unpredictable 

 

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 F 6 T 

 

 

 


