
Wojewódzki  Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego dla uczniów 

szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego 

10 grudnia 2016r. 

Etap rejonowy– KLUCZ DO TESTU 

 

Za każdą poprawną odpowiedź wstawiamy 1pkt. Za odpowiedź błędną wstawiamy 0 pkt. Jeśli 

w odpowiedzi jest błąd ortograficzny, czyli jeśli wyraz jest niepoprawnie napisany bądź 

niepoprawnie przepisany, wstawiamy 0 pkt. Formy skrócone traktujemy jako poprawne. 

 

Numer 

zadania 

              Poprawne odpowiedzi Punktacja 

I. 1. lasted 

2. draw 

3. husband 

4. mountains 

5. contest 

6. preheat 

7. leather 

 

 

 

 

7 punktów 

II. 1. carefree                 a) 

2. enthusiastic           b) 

3. impressed              c) 

4. grateful                  c) 

5. bored                     b) 

6. jealous                   c) 

7. embarrassed          b) 

8. curious                  c) 

 

 

8 punktów 

III. 1. D 

2. J 

3. F 

4. I 

5. G 

6. A 

7. B 

 

 

 

           10    punktów 



8. E 

9. H 

10. C 

IV. 1. leaves 

2. are playing 

3. have 

4. is going to fail 

5. will visit 

6. will buy 

 

 

6 punktów 

V.       1.   are you going to 

      2.   apologise for/apologize for/ say sorry for 

3. How much water 

4. tired of sitting 

5. do not eat 

6. more fashionable than 

 

 

6 punktów 

VI. 1. X 

2. to 

3. of 

4. to 

5. X 

6. for 

7. after, at 

8. for 

9. on 

10. to 

 

 

10 punktów 

VII. 1. Dinner is cooked by my mother every day. 

2. A beautiful picture has been painted by 

them. 

3. Windows were being cleaned in our house 

by Sharon. 

4. Homework is being done by children. 

5. Your offer was not accepted by us. 

6. This shirt cannot be washed by machines at 

 40 degrees. 

6 punktów 

 

Jeśli uczeń wpisał niepoprawnie 

osobę wykonującą czynność 

(np. ”by she” zamiast ”by 

her”), nie dajemy punktu za 

zdanie. 

VIII. 1.   will meet       c)  



2.   is                   b) 

3.   rains              a) 

4.   like                c) 

5. will phone    c) 

      6.   fail                a) 

      7.   will be          c) 

      8.    is                  a) 

 

8 punktów 

IX. 1. a hard drive             c) 

2. an attachment          e) 

3. delete                       a) 

4. forward sth to sb      b) 

5. upload                      h) 

6. a link                         g) 

      nie pasują do żadnych definicji d, f 

 

 

 

6 punktów 

X. 1. have been travelling 

2. has won 

3. has been playing 

4. has drunk 

5. have visited 

6. has lost 

 

 

 

6 punktów 

XI. 1. d 

2. d 

3. c 

4. b 

5. c 

 

 

 

 

5 punktów 

 

 

 

XII. 1. such       g) 

2. enough   i) 

3. one        e) 

4. too         j) 

5. ones       a) 

 

 

 

 

 



6. ones       a) 

7. so           b) 

8. enough    i) 

9. little        h) 

10. ones        a) 

11. a little     c) 

12. a few       f) 

nie użyto słowa neither i jednego słowa little 

 

 

12 punktów 

XIII. 1. pot                       b) 

2. tablespoons         c) 

3. unsweetened       a) 

4. amount                h) 

5. heat                     k) 

6. stir                      e) 

7. off                      g) 

8. grab                     j) 

9. extract                f) 

10. pour                    i) 

 

 

 

 

10 punktów 

  Razem 100 punktów 

 

 


