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KLUCZ ODPOWIEDZI  

 konkurs z języka angielskiego dla gimnazjów  

 ETAP REJONOWY 
 

suma  punktów  57 
 

Zadanie 1.  

 

1. True 

2. False 

3. True 

4. False 

5. False 

6. True 

7. True 

8. False 

9. False 

10.False 

 

 

Zadanie 2   

1.C   2. A  3. B  4. C  5. A  6. C  7. C  8.A  9. B  10. A 

 

Zadanie 3. 

 

 1.E  2.J  3.A 4.G 5.D 6.B. 7.F  8.i  9. C  10. H 

 

Zadanie 4. 

  

1. beautiful new gold 

2. cheap black plastic 

3. big round pink 

4. huge red American 

5. ugly  small wooden 

 

Zadanie 5.  

1. in  2.  to  3.for  4. of  5. of 6.on 7.on 8.on 9.by 10.by 

 

Zadanie 6.  

 

Dear Jane,  

      I'm having a wonderful time here in Italy. I'm staying at a small hotel in the town of 

Mobras. The weather is hot and sunny and there is so much to do here. You can visit the 

ancient castle, go fishing and so much more! I spend most of my time swimming in the 

clear blue sea. 

     The Italians are happy and friendly people. I think they're quite good looking with 

dark eyes and complexions and beautiful smiles. 

     The  food is delicious here. The Italians make wonderful pasta dishes. I love eating 
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the tasty pizzas.  

      Next Tuesday I'm going to Rome. I can't wait to visit the amazing museums there! 

My flight is leaving from Rome next Sunday, so I hope you'll get this before I see you! 

This part of Italy is a marvellous place for a holiday.  

 

 Best wishes,  

  Thomas 

 

12- punktów -wszystkie  elementy notatki są zawarte. Brak błędów. Komunikacja przekazana 

poprawnie 

 

11-punktów -wszystkie elementy notatki są zawarte. Brak błędów gramatycznych. Błędy 

nieliczne, nie zakłócające komunikacji 

 

9-10-punktów -wszystkie elementy są zawarte, ale nie ma informacji na temat spotkania. 

Nieliczne błędy -1 błąd gramatyczny dopuszczalny, informacja przekazana pomyślnie. 

 

5-8-punktów -wszystkie elementy treści podjęte ale ilość błędów uniemożliwia zrozumienie 

informacji przez czytelnika 

 

0-4-punkty- informacja o spotkaniu zawarta, ale brak pozostałych informacji. Liczne 

błędy gramatyczne oraz stylistyczne. 

 

 

Każda inna poprawna odpowiedź, która nie jest 

ujęta w kluczu będzie brana pod uwagę. 
 


