
 

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego 

dla uczniów dotychczasowych gimnazjów województwa śląskiego  

w roku szkolnym 2018/2019 

Stopień 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 6F 

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

1. Alex Ferguson 

2. Alistair MacLean 

3. Irn-Bru 

4. the Channel Islands 

5. field lacrosse 

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

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

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

i podanie jego tłumaczenia na  j. polski).  

1. sponge  (gąbka) 

2. rosary   (różaniec) 

3. ointment (maść) 

4. jolly  (radosny, wesoły) 

5. weep (płakać, szlochać) 

6. ceasefire (zawieszenie broni) 

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

ortograficzna.  

1. swollen 

2. forgery 

3. notorious 

4. sleeves 

5. hump 

 



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

1. Eve asked me  what I thought had happened / what had happened. 

2. The theft has already been reported to the police. 

3. She must have found out about our problems from our neighbours.  

4. If Jane had gone to the supermarket (yesterday), they wouldn't have run out of milk. 

5. Eating fruit is known to be good for you. 

 

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

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

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

ortograficzna. 

1. on 

2. neither 

3. is / seems / looks 

4. matter 

5. whose 

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

ortograficzna.  

1. citizenship 

2. independence 

3. sharpen 

4. unfortunately 

5. overcooked 

 

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 

 

 

 


