Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2012/2013

KLUCZ ODPOWIEDZI – konkurs z języka angielskiego
dla gimnazjów
ETAP WOJEWÓDZKI
Zadanie 1. (0-16 PUNKTÓW – 1 PUNKT POPRAWNA ODPOWIEDŹ)
1. B 2. A 3. B 4. A 5. D 6. C 7.B 8.D 9.C 10. A 11.C 12.D 13.A 14.C 15.B 16.B
Zadanie 2. (0-5 punktów – 1 punkt poprawna odpowiedź)
2.1 E

2.2 F 2.3 A 2.4 B 2.5 D

Zadanie 3. (0-6 punktów – 1 punkt poprawna odpowiedź)
1.died 2. over 3. since 4. become 5. for/by 6. times
Zadanie 4. (0-24 punktów- 0,5 punkta poprawna odpowiedź)
Mammals – human, squirrel, hedgehog, leopard, deer, dolphin, whale, bat
Birds -swan, owl, peacock, parrot, seagull, crow, eagle, penguin (a bat not a bird -does not
lay eggs)
Insects and invertebrates – bee, ladybird, butterfly, wasp, snail, beetle, worm, ant
Flowers- rose, marigold, lily, tulip, orchid, daffodil, poppy, daisy \
Trees and other plants- cactus, fir, palm, bamboo, cedar, oak, mushroom, seaweed
Sea and river creatures -salmon, squid, shark, crab, lobster, trout, octopus, oyster
(whales dolphins possible in this category)
Zadanie 5. (0-5 punktów 1-punkt poprawna odpowiedź)
1. Your house is larger than mine.
2. This restaurant is the most expensive.
3. The last film was not as good as this one.
4. Jim was the worst player on the field.
5. The first question was more difficult than/not as easy as easy as the second one.
Zadanie 6. (0-10 punktów 1-punkt za poprawną odpowiedź)
1. worried 2. frank 3. bored 4. tolerant 5. cheerful 6. suspicious 7. determined
8. lively 9. jealous 10. patient
Zadanie 7. (0-10 punktów 1 punkt za poprawną odpowiedź)
1. had 2. was working 3. got 4. told 5. had won 6. decided 7. live 8. moved
9. have learned 10. didn't have
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Zadanie 8. (0-6 punktów 1 punkt każde poprawne zdanie)
1. It is a traditional dress of a Sctotsman; woollen skirt;
2. It is a school near Windsor
3. It is the Irish Republican Army- a militant organization of Irish nationalists aiming to
establish a united Ireland
4. It is the national flag of the UK
5. GB= England +Scotland +Wales
UK= GB+ Northern Ireland
6. Ulster
Zadanie 9. (0-8 punktów)
8-punktów -wszystkie elementy listu są zawarte. Brak błędów. Komunikacja przekazana
poprawnie
7-punktów -wszystkie elementy listu są zawarte. Brak błędów gramatycznych. Błędy
nieliczne, nie zakłócające komunikacji
6-punktów -wszystkie elementy są zawarte, ale nie ma informacji wyjaśniającej cel pisania
listu. Nieliczne błędy -1 błąd gramatyczny dopuszczalny, informacja przekazana
pomyślnie.
3-5-punktów -wszystkie elementy treści podjęte ale ilość błędów uniemożliwia zrozumienie
informacji przez czytelnika
0-2-punkty- informacja dotycząca celu napisania listu została umieszczona, ale brak
pozostałych informacji. Liczne Błędy gramatyczne oraz stylistyczne.
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