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Tajemnica konkursu do dnia 17.01.2019r. do godziny 14.00

Click On Movers

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 7 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

7
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Razem
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READING
Zad.1 odp-1p max -8p
Przeczytaj historyjkę, uzupełnij tekst wpisując brakujące wyrazy spośród podanych poniżej.
Last week, my 1._____________________ and I went for a picnic. We went out of the city
to the countryside. The weather was 2._________________ and windy. The car
3. _______________ were open and my yellow hat flew out! I was very
4. ________________ because I loved my new hat! After that we sat next to the river and
had a big lunch.
I 5. __________________ all the watermelon and Dad gave our sandwiches to the
6. _________________. After lunch, I went to look at the river. Something yellow was in the
water! I 7. ________________ in and got it. It was my hat!

Wybierz najlepszy tytuł do historyjki:
A. A picnic by the sea.
B. Ducks in the garden.
C. The yellow hat.

Ilość
punktów
Taken form Skills Builder Movers 1 by Agnieszka Wnuk
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VOCABULARY
Zad.2 odp-1p max -10p
Uzupełnij podane zwroty:

1.

7.

6.
1. a

3.

2.

c __

8.

4.

5.

10.

9.

__ __ __ __ of juice

2. a

__ o __ __ of cereal

3. a

b __ __ __

4. a

l __ __ __ of bread

5. a

p __ __

6. a

b ___ ___

7. a

g __ __

__ __ of water

8. a

c __

of cola

9. a

__ __

10. a

p __ __ __

__

__ __ of milk

__ __

__ of pasta

of chocolate

g of sugar
Ilość
punktów

__ of cheese

Prepared by Agnieszka Wnuk
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Zadanie 3 odp-1p max- 10p
Rozszyfruj nazwy miejsc podanych w tabeli, następnie uzupełnij nimi zdania.
HSOPOOKB

ANTNSWSEGE

HPOS

ENTRARUSAT

HATERTER

FIOFEC
OTPS

ETP
OPHS
LOSHOC

ILEFD
ORRAPIT

1. I’m a shop assistant, I work in a __________________________________ .
2. I’m an actor, I work in a _________________________________________ .
3. I’m a teacher, I work in a _______________________________________ .
4. I’m a chef, I work in a __________________________________________ .
5. I’m a postman, I work in a ______________________________________ .
6. I’m a farmer, I work on a _______________________________________ .
7. I’m a pilot , I work at an ________________________________________ .
8. I sell newspapers and magazines, I work in a _______________________________ .
9. I sell books, I work in a ____________________________________ .
10. I sell food for cats and dogs. I work in a ________________________________ .

Ilość
punktów
Prepared by Agnieszka Wnuk

Zad.4 odp-1p max -7p
Połącz wyrazy o znaczeniu przeciwnym, uzupelnij tabelę wpisując odpowiednie litery.
Uwaga jeden wyraz podano dodatkowo i nie pasuje do żadnego przeciwieństwa.
1. beautiful

A. fast

2. difficult

B. cheap

3. fat

C. ugly

4. expensive

D. tall

5. interesting

E. boring

6. quiet

F. easy

7. slow

G. noisy
H. thin
1

2

3

4

5

6

7

Ilość
punktów
Prepared by Agnieszka Wnuk
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GRAMMAR
Zad.5 odp-1p max -8p
Czasowniki w nawiasach wpisz w czasie Past Simple.
1. It ________________ (be) a sunny day.
2. I _________________ (have) Geography lesson yesterday.
3. We _______________ (wait) for the bus in the morning.
4. Leonardo da Vinci _______________ (not/ be) an actor.
5. Dominique _________________ (not/ take) the dog for a walk.
6. We ______________________ (drink) a lot of fresh juice at the birthday party.
7. Where ____________________ (you/ be) last week?
8. __________________________ (Christina/ meet) you in the office?

Ilość
punktów
Prepared by Agnieszka Wnuk

Zad.6 odp-1p max -7p
Uzupełnij zdania wpisując JEDNO brakujące słowo.
1. My family and I go to the park ______ Sundays.
2. She __________ run really fast.
3. Marta usually plays computer games ______ the afternooon.
4. The elephant is bigger ___________ the wolf.
5. We ___________ drink coffee at night.
6. My mum was born ______ summer.
7. My cousin ____________ got a goldfish.

Ilość
punktów
Prepared by Agnieszka Wnuk
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COMMUNICATION
Zad.7 odp-1p max -10p
Uzupełnij mini dialogi dopisując pytania lub odpowiedzi.
1. A: _____________________________________ ?
B: I would like two tickets to London, please.
2. A: Where’s the art room?
B: _______________________________________ .
3. A: _______________________________________?
B: It’s windy and freezing cold.
4. A: _____________________________________ ?
B: I’m fine, thanks.
5. A: What did you do at the weekend?
B: _____________________________________ .
6. A: _____________________________________ ?
B: No, he isn’t. He’s watching TV.
7. A: What do you like doing in your free time?
B:_____________________________________ .
8. A: _____________________________________ ?
B: On 21st April.
9. A: How much milk do we need?
B: _____________________________________ .
10. A: How was the concert?
B:_______________________________________ .

Ilość
punktów
Prepared by Agnieszka Wnuk
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