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Tajemnica konkursu do dnia 17.01.2019r. do godziny 14.00

Click On Flyers

Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego
etap II okręgowy
XV edycja – 2018 / 2019
Termin: 17.01.2019r.

Godzina: 14.00

Czas: 60min
Imię i nazwisko
sprawdzającego:

(czytelnie)

Imię i nazwisko
II sprawdzającego /
weryfikatora:

(czytelnie)

Instrukcja dla ucznia
1. Zestaw konkursowy liczy 6 stron i zawiera 6 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.

60 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.
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
pomylisz, błędne zapisy wyraźnie przekreśl.

Good luck !

10. Nie używaj korektora.

Nr
zadania
Liczba
punktów

1

2

3

4

5

6

Liczba punktów
możliwych do
uzyskania: 60
Do następnego etapu
zakwalifikujesz się,
jeżeli uzyskasz co
najmniej
48 punktów

Razem
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READING
Zad.1 odp-1p max -10p
Przeczytaj tekst. Wybierz właściwą odpowiedź w przykładach 1-10, wpisując ją
w wykropkowane miejsca.
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1. into

near

next

2. at

in

for

3. ate

eat

eating

4. is

be

are

5. it

they

he

6. them

their

which

7. caught

catch

catching

8. than

because

but

9. to

of

from

10. didn’t

do

don’t

Ilość
punktów
Taken from Skills Builder Flyers by Agnieszka Wnuk

VOCABULARY
Zad.2 odp-1p max -10p
Przeczytaj i uzupełnij zdania.
1. I have Geography classes on Tuesdays and _ _ u _ _ _ _ _ s .
2. Peter loves doing sports and he likes _ _ _ s _ _ a _ Education the most.
3. You can check where Zambia is in your _ t _ _ s .
4. The _ i _ _ _ _ y teacher told the class about Henry VIII, King of England.
5. Most pupils don’t have to go to school on S _ _ u _ _ _ _ _ .
6. His favourite s _ b _ _ _ _ is Biology.
7. I need a r_ l _ _ to see how long this line is.
8. I need a b _ _ _ c _ _ _ for all the books I have.
9. ‘Where’s Mike?’ ‘He’s in the l _ _ r _ _ _ , looking for books for his project.
10. I often see Mark eating his lunch by himself in the c _ _ _ _ e _ .

Ilość
punktów
Prepared by Agnieszka Wnuk
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Zad. 3 odp-1p max-8p
Podpisz obrazki.

F ______________

S________________

L______________

T________________

F _______________

P ______________

F______________

E_______________
Ilość
punktów:
Prepared by Agnieszka Wnuk

GRAMMAR
Zad.4 odp-1p max -10p
Uzupełnij zdania wybranym słowem:
two years ago

How long

yesterday

for

since

just

ever

never

last Sunday

yet

1. __________________ have you been a ski instructor? Five years.
2. The Robinsons moved to Los Angeles _______________ .
3. She has been in Mexico ______________ three months.
4. Haven’t you finished your homework __________________ ?
5. Your hair has grown __________________ the last time I saw you.
6. The children saw a lot of exotic animals ____________ .
7. I have ____________ seen a worse film in my life!
8. Harry isn’t here. He has _____________ gone out.
9. Did you watch the film __________________ ?
10. Have you ____________ been to a circus?

Ilość
punktów
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Prepared by Agnieszka Wnuk

Zad.5 odp-1p max -12p
Czasowniki w nawiasach wpisz w odpowiedniej formie.
1. __________________________ (you/ want) to go out?
I can’t. I ____________________ (study) for Geography test.
2. Julia _______________________ (come) back from holiday in Greece.
3. Matthew _________________(eat) three sandwiches so far.
4. Tom ______________________ (find) a wallet while he_____________(sit) on the
tram yesterday.
5. The butcher’s _______________ (open) at 8 o’clock every morning.
6. James _____________________ (run) when he ____________ (fall) and
_____________ (sprain) his ankle.
7. _________________(you/ be) to a sushi restaurant yet?
8. What _____________ (you/ do) last night at 9 o’clock?

Prepared by Agnieszka Wnuk

COMMUNICATION
Zad.6 odp-1p max -10p
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Ilość
punktów
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Odpowiedz na pytania, nie musisz odpowiadad pełnymi zdaniami.
1. Which floor is your flat on?
____________________________________________________________
2. How do you get to school?

______________________________________________________
3. How often do you tidy your room?
___________________________________________________________
4. Why don’t we go to the cinema on Friday?
___________________________________________________________
5. How did you spend yesterday evening?
___________________________________________________________
6. Why were you absent at school last week?
___________________________________________________________
7. What are you doing this Saturday?
___________________________________________________________
8. Why are you happy?
___________________________________________________________
9. Who’s the woman over there?
___________________________________________________________
10. Where is the supermarket?
___________________________________________________________

Ilość
punktów
Prepared by Agnieszka Wnuk
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