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Tajemnica konkursu do dnia 17.01.2019r. do godziny 14.00

Click On Starters

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 5 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

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

6
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Razem
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READING
Zad.1 odp-1p max -5p
Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania.

1. Where is Shakespeare’s birthplace?
_____________________________________________________________________
2. What type of house is it?
_____________________________________________________________________
3. How old is it?
_____________________________________________________________________
4. What rooms are there in the house?
_____________________________________________________________________
5. What furniture is there in the rooms?
_____________________________________________________________________

Ilość
punktów
Taken from Flash 4 by Agnieszka Wnuk
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VOCABULARY
Zad.2 odp-1p max -16p
Połącz obrazki (A-D) z odpowiednią pora roku (1-4) a następnie dopisz nazwy miesięcy.
D.

C.

A.
B.

1

WINTER
____________
____________
____________

2

SPRING
____________
____________
____________

3

SUMMER
____________
____________
____________

4

AUTUMN
____________
____________
____________
Ilość
punktów

Taken from Flash 4 by Agnieszka Wnuk

Zad.3 odp-1p max-9p
Uzupełnij tekst wyrazami podanymi na obrazkach a następnie odpowiedz na
pytanie:
What Am I?

I am a part of the house. I have a 1. __________________

a 2. ____________

and a big 3. ______________

4. ___________________

There is a 6. ___________________

,

with four

standing on the 5. _______________

where your mum always washes
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the 7. _______________
where your mum always keeps food.

and a big 8.___________________

Ilość
punktów

I am a 9. ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Prepared by Barbara Rybczyńska

GRAMMAR
Zad.4 odp-1p max -10p
W każdym zdaniu znajduje się jeden błąd: podkreśl błąd, przepisz poprawiony fragment .
1.There are five knife on the table. ___________________
2. The child are in the garden. ___________________
3. This is my parents`s car. ___________________
4. There is a orange in the basket. ___________________
5. Whose is this book? It`s Kim. ___________________
6. These is my toys. ___________________
7. My sister making a snowman in the park. ___________________
8. I go always to school. ___________________
9. He sometimes play football on Fridays. ___________________
10. They are play a new computer game in their room now.______________________

Prepared by Agnieszka Wnuk
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Ilość
punktów
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Zad.5 odp-1p max -13p
Uzupełnij luki poprawnym wyrazem aby zdania były poprawne logicznie i
gramatycznie.

1. She _________ eleven years old.
2. _________ you ride a horse?
3. We _________ friends.
4. They_________ got a new car.
5. Emily _________ got dark hair.
6. _________ she in our class?
7. ___________ are five books on the shelf.
8. My neighbours live over there. ___________ house is very big.
9. This is Mila and _________ sister Juliet.
10. She studies _________ the afternoon.
11. He goes to the park _________ Sundays.
12. He gets up _________ seven o’clock.
Ilość
punktów

13. _________ you play football after school?

Prepared by Agnieszka Wnuk

COMMUNICATION
Zad.6 odp-1p max -7p
Odpowiedz na pytania, nie musisz odpowiadać pełnymi zdaniami.
1What’s your favourite season?_____________________________________
2 What time do you get up?________________________________________
3 What do you do in the afternoon? __________________________________
4 What do you have for lunch?_______________________________________
5 How many girls are in your class? ___________________________________
6 What nationality is your dad?______________________________________
7 When do you have English lessons? _________________________________

Ilość
punktów
Prepared by Agnieszka Wnuk
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