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KOD UCZNIA

Tajemnica konkursu do dnia 15.03.2019r. do godziny 14.00
Click On 1

Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego
etap III wojewódzki
XV edycja – 2018 / 2019
Termin: 15.03.2019r.
Imię i nazwisko
sprawdzającego:

Godzina: 14.00
(czytelnie)

Imię i nazwisko
II sprawdzającego /
weryfikatora:

(czytelnie)

1. Zestaw konkursowy liczy 8 stron i zawiera 9 zadań.
2. Przed rozpoczęciem pracy, sprawdź czy zestaw jest kompletny.
3. Jeżeli zauważysz usterki, zgłoś je Komisji Konkursowej.

Czas pracy:

4. Zadania czytaj uważnie i ze zrozumieniem.

90 minut

5. Odpowiedzi wpisuj na arkuszu w miejscach do tego wyznaczonych.
6. Pisz czytelnie, czarnym lub niebieskim długopisem / piórem. Rozwiązania
zapisane ołówkiem nie będą oceniane.
7. W przypadku zmiany długopisu, poinformuj o tym fakcie Komisję
Konkursową. .

Liczba punktów
możliwych do
uzyskania: 80

8. Obok każdego zadania podana jest maksymalna liczba punktów, którą
można uzyskać za jego rozwiązanie.
9. Staraj się nie popełniać błędów przy udzielaniu odpowiedzi, ale jeśli się

Do następnego etapu
zakwalifikujesz się,
jeżeli uzyskasz co
najmniej
64 punktów

pomylisz, błędne zapisy wyraźnie przekreśl.

Good luck !

10. Nie używaj korektora.

Nr
zadania
Liczba
punktów

1

2

3

4

5

6

7

8
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Razem
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LISTENING

Zadanie 1 odp1-p max-10p
Zadanie 1 odp-1p max-10p
Na podstawie usłyszanych informacji dokoocz zdania odpowiednimi wyrazami lub zdecyduj czy
podane zdania są prawdziwe (T-true), czy fałszywe (F-false), wybierz właściwą odpowiedź A-C lub
odpowiedz na pytanie.

Text 1
1. Leroy doesn`t like ____________________.
2. Leroy lives in a flat.
T/F
3. Bob lives on a farm.
T/F
4. One of the boys has a pet at home. T / F
5. The conversation takes place in a _______________.
Text 2
6. When did Terry move to Canada? ____________ ago
7. Terry felt very scared because he knew what to expect.
8. Terry`s parents told him that Canada was
A.) a dangerous country
B.) very much like the UK
C.) a difficult place to live
9. Terry wants to
A.) complain about the house he moved to

T/F

B.) give advice to people visiting Canada
C.) say what surprised him about Canada
10. Terry finally feels ____________ of coming to Canada.

Ilośd
punktów

Adapted by Barbara Rybczyoska from Smart Time 1 WB

2018/2019 – Click on 1 – III etap – zestaw opracowała Monika Kaznowska

Strona 3 z 8

Zadanie 2 odp-1p max-10p
Przeczytaj tekst. Następnie zaznacz czy zdania 1-5 są zgodne z treścią tekstu T, niezgodne F lub
brak informacji DS. Natomiast w przykładach 6-10 uzupełnij zdania informacją z tekstu.
Australia is another country where computer games are very popular, with 90% of
households having a device to play a computer game. A 2016 survey showed 83% of
people use a PC to play games, while 66% use a tablet and 55% a mobile phone.
Games consoles remain popular with 62% of gamers.
Slightly more men than women are gamers. However, one interesting result is how
many older gamers there are. The average age of a gamer is quite high – 33 years
old! In fact, 39% of people aged 65 and over play games! Some parents and
grandparents play with young children as a way of sharing a fun activity. Others use
mobile games to stay in touch with their grown-up sons and daughters. Word games
or puzzles are very popular for this reason. Many older Australians say games help
them stay mentally active. Some doctors believe that playing computer games
prevents brain diseases that often come with old age.
Computer game companies found the survey's results very useful, so expect to see
more games that appeal to all age groups in Australian society!

1

Very few Australians like playing games on their mobiles.

______

2

Very few Australians use a games console to play games.

______

3

Older gamers prefer tablets to PCs.

_____

4

Parents and children enjoy playing puzzle games together.

______

5

Playing computer games can be good for your health.

______

6 With 62% of users, games consoles remain _____________________________________________________ .
7 33 is the ________________________________________________________________________ of a gamer.
8 Mobile games help parents and children ________________________________________________________ .
9 Games help older people stay ________________________________________________________________ .
10 Soon, computer games will probably be popular with _____________________________________________
Adapted from Flash 7 by Monika Kaznowska

Ilośd
punktów
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Zadanie 3 odp-1p max-10p
Uzupełnij krzyżówkę.

Taken from Smart Time 1 by Monika Kaznowska

Ilośd
punktów

Zadanie 4 odp-1p max-10p
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Zadanie 5 odp-1p max-10p
Uzupełnij zdania odpowiednim przyimkiem.
1 Eco-friendly self-driving cars will run ……. electricity.
2 Students can use a laptop instead ……. a notebook to take notes in class.
3 Amy uses her mobile phone to keep ……. touch with her friends.
4 Harry likes playing computer games ……. his mobile phone.
5 Tablets are very popular ……. kids.
6 This scanner is ……. excellent condition.
7 This computer comes ……. a free Xbox 360 console.
8 The planet Mars consists ……. rock and metal.
Ilośd
punktów

9 Keira likes taking part ……. her class activities.
10 Susan uses her laptop ……. all her schoolwork.

Adapted from Smart Time 1 by Monika Kaznowska

Zadanie 6 odp-1p max-5p
Przetłumacz na język angielski fragmenty podane w nawiasach, tak aby otrzymać zdania
logiczne i gramatycznie poprawne. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna
wpisywanych fragmentów zdań. Uwaga! W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy.
1 If you join a sports club, you (poznasz) ________________________ a lot of people.
2 What (robiłeś) ________________________ at 6 pm yesterday afternoon?
3 Mr. Evans (nigdy nie pamięta) ________________________ my name.
4 I (nigdy nie próbowałam) ________________________ pasta like this before!
5 Where (ona szła) ________________________________ when the accident
happened?

Ilośd
punktów

Adapted from Flash 7 by Monika Kaznowska
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Zadanie 7 odp-1p max-15p
Przeczytaj tekst o Tinie i ułóż pytania do podkreślonych elementów .
Hi! My name is 1) John . I’m 2) 13 years old and I’m from 3) York. My birthday is on 4) 17th May. My
parents’ names are 5) Tom and 6)Mary. Also, I’ve got 7) two sisters. Their names are 8) Joe and
Lucy. My favourite singer is 9) Bono. I’m good at 10) drawing. 11) Yesterday, I met my friend. He is
12) nice and honest. He likes 13) football. He is 14) tall and slim. We meet 15) twice a week.

1. ……………………………………………………………………………………………………….?
2. ……………………………………………………………………………………………………….?
3. ……………………………………………………………………………………………………….?
4. ……………………………………………………………………………………………………….?
5. ……………………………………………………………………………………………………….?
6. ……………………………………………………………………………………………………….?
7. ……………………………………………………………………………………………………….?
8. ……………………………………………………………………………………………………….?
9. ……………………………………………………………………………………………………….?
10. ……………………………………………………………………………………………………….?
11. ……………………………………………………………………………………………………….?
12. ……………………………………………………………………………………………………….?
13. ……………………………………………………………………………………………………….?
14. ……………………………………………………………………………………………………….?
15. ……………………………………………………………………………………………………….?
Prepared by Monika Kaznowska

Ilośd
punktów
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Zadanie 8 odp1-p max-5p
Jak zareagujesz w tych sytuacjach.
1.
………………………………………………………….

2.
……………………………………………………………

3.
……………………………………………………………….

Ilośd
punktów

4. A: Have you seen Frozen?
B: ………………………………………………………………..
5. A: ………………………………………………………………..
B: I’m not really in the mood.

Adapted from Sprawdzian Szóstoklasisty by Monika Kaznowska
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Zadanie 9 odp-1p max-5p
Zareaguj pełnymi zdaniami na sytuacje opisane poniżej.
1. Brat pyta, czy potrzebujesz pomocy przy odrabianiu zadania domowego. Co mu
odpowiesz?
___________________________________________________________________________
2. Kolega mówi, że cały czas czuje się zmęczony. Co mu odpowiesz?
___________________________________________________________________________
3. Mama pyta cię, jak było w szkole. Jak jej odpowiesz?
___________________________________________________________________________
4. Mówisz koleżance, że przytyłeś / łaś kilka kilogramów. Co ci odpowie?
___________________________________________________________________________
5. Koleżanka pyta, czy lubisz matematykę. Jak jej odpowiesz?
___________________________________________________________________________

Ilośd
punktów

Adapted from Sprawdzian Szóstoklasisty by Monika Kaznowska
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