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WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO  

DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW  

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 

STOPIEŃ WOJEWÓDZKI – 02.03.2017 

 

 

1.  Test konkursowy zawiera 10 zadań. Są to zadania zamknięte i otwarte. Na ich rozwiązanie 

masz 90 minut. Sprawdź, czy test jest kompletny. 

2.  Zanim udzielisz odpowiedzi, uważnie przeczytaj treść zadania.  

3.  Wszystkie odpowiedzi czytelnie i wyraźnie wpisuj w wyznaczonych miejscach. 

4.  Przy rozwiązywaniu zadań zamkniętych wyboru wielokrotnego wybierz jedną, 

prawidłową odpowiedź i zaznacz ją krzyżykiem, np.: 

A B C D 

Jeżeli się pomylisz i zechcesz wybrać inną odpowiedź, to złe zaznaczenie otocz kółkiem 

B  , po czym skreśl właściwą literę, np.: 

A B C D 

5.  W innych zadaniach samodzielnie sformułuj odpowiedź i wpisz ją lub wykonaj zadanie 

zgodnie z instrukcją zawartą w poleceniu 

6.  Test wypełniaj długopisem, nie używaj korektora, ołówka ani gumki. Nie komunikuj się z 

innymi uczestnikami konkursu. 

7.  Sprawdź wszystkie odpowiedzi przed oddaniem testu. 

8.  Nie podpisuj testu, zostanie on zakodowany. 

9.  Brudnopis, dołączony do testu, nie podlega ocenie. 

 

 

 

 

 

 

 

X 

X X 
X 
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Zadanie 1. (5 p.) 

a. Przeczytaj poniższy artykuł, następnie wybierz nagłówek (A, B, lub C), który najlepiej 

określa główną myśl tekstu. 

 

A. Violet gangs cause problems on Britain’s streets. 

B. Young people fight against gun crime. 

C. The problems of gangs in Britain’s schools. 

In Britain, young people aged 11-18 are making changes to their communities. More and 

more kids are getting involved in ‘Youth Act’, an organization that organises citizenship 

projects in their school and local communities. They go to after-school training sessions, 

where they talk about the problems in their neighbourhoods and what they can do to change 

the situation. This usually involves organising a campaign. At the sessions, they learn all the 

skills they need to run a successful campaign. 1. ……… Very soon, this young people 

become experts on the problems in their communities. In some parts of Britain, these 

problems are very serious. Big cities, such as London and Manchester, have a lot of gun crime 

and knife crime and young people are often affected. In 2007, a group of young people from 

Manchester started a campaign against gun crime, called ‘No More Guns’. 2. ……… ‘We 

want people to know about the problem of gun crime in our neighbourhood’, says Jane, aged 

sixteen. ‘We want to stop gun crime. We believe it’s important to teach children about it from 

a young age. We warn them about the dangers and we teach them what they can do about the 

problem’. 

The ‘No Guns’ campaign is one of the most successful youth campaigns in Britain. Its 

members have been very active. They have worked with the police on an anti-gun project in 

schools, and have organised two big street marches. 3. ………  

In 2009, the campaign won three national awards. Josh, one of the boys who wrote the anti-

gun song, told us how proud everyone is of the project. ‘We are really pleased that the project 

is working. 4. ……… Now, people are more positive. They see that we can make a 

difference. We’ve even made the government listen and take action, and gun crime is now a 

subject that’s taught in schools’.     

b. Z tekstu usunięto cztery zdania. Dobierz brakujące zdania, tak aby otrzymać logiczny 

 i spójny tekst. W każdą lukę (1–4) wpisz literę, którą oznaczone jest brakujące zdanie 

(A–E). Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do tekstu. 

 

A. At the beginning, many people said we couldn’t change anything. 

B. They have also recorded a CD, designed posters and written letters to the government. 

C. At the training sessions, young people discuss how to change things in their 

community. 

D. For example, they learn about the law, the media and how to speak in public, as well 

as how to write letters to politicians. 

E. The group organised workshops, gave talks to the local community and visited high 

schools and primary schools. 
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Zadanie 2. (6 p.) 

Podane zdania przekształć na zdania w mowie zależnej i wstaw w odpowiednie miejsce, tak 

aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania. Wymagana jest pełna poprawność 

ortograficzna wpisywanych zdań. 

 Don’t wait for me if I’m late. 

 Mind your own business. 

 Do you think you could give me a hand, Tom? 

 Will you marry me? 

 Don’t worry! 

 Can you open your bag, please? 

 

1. Sue was very pessimistic about the situation. I told …………………………………… 

………….……………………………………………………………………………… . 

2. I couldn’t move the wardrobe alone, so………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… . 

3. The customs officer looked at me suspiciously and ………………………………… 

………………………………………………………………………………………… . 

4. I didn’t want to delay Ann, so I ………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………… . 

5. John was very much in love with Mary, so he ………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… . 

6. He started asking me personal questions, so …………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… . 

 

Zadanie 3. (7 p.) 

Uzupełnij zdania wyrazami z nawiasów we właściwej formie, tak aby otrzymać logiczne  

i gramatycznie poprawne zdania. W każdą lukę możesz wpisać do 4 wyrazów. Wymagana 

jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań. 

Shop robbery 

In Boston yesterday a shop assistant 1. ……………………………………… (force) to hand 

over  1000$. The shop assistant 2. ……………………………………… (threaten) by a man 

with a knife before. The man escaped in a car which 3. ……………………………………… 

(steal) earlier in the day. The car 4. ……………………………………… (later/find) near the 

petrol station where it 5. ……………………………………… (abandon) by the thief. A man  

6. ……………………………………… (arrest) in connection with the robbery and  

7. ……………………………………… (still/question) by the police. 
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Zadanie 4. (5 p.) 

Uzupełnij poniższe zdania, używając podanych wyrazów, tak aby oba zdania miały to samo 

znaczenie. Nie zmieniaj formy podanych wyrazów. Możesz wpisać maksymalnie 5 wyrazów.    

1. Could you open a window? (think) 

Do ………………………………………………………………………… the window.  

2. Thank you very much for your help. (am) 

I ………………………………………………………………………… for your help. 

3. Let’s go to the cinema tomorrow. (we) 

Why ………………………………………………………… to the cinema tomorrow.  

4. I like going sailing more than swimming. (rather) 

I’d ………………………………………………………………………… swimming. 

5. Is it all right if you take care of the children. (mind) 

Do ………………………………………………………………… care of the children.   

Zadanie 5. (3 p.) 

Uzupełnij zdania przymiotnikami z nawiasów w odpowiedniej kolejności, tak aby otrzymać 

gramatycznie poprawne zdania. 

1. They are drinking …………………………………………… (hot/sweet/good/black) 

tea. 

2. There is a/an ………………………………………………(huge/old/strange/haunted) 

house. 

3. I’ve just seen a ………………………………………………………… 

(round/green/lovely/Chinese) lamp in a shop window. 

 

Zadanie 6. (3 p.)  

Uzupełnij zdania wyrazami z nawiasów we właściwej formie konstrukcji „have something 

done”, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania. W każdą lukę możesz 

wpisać do 6 wyrazów. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych 

fragmentów zdań. 

1. If you want to wear earrings, why don’t you ………………………………………… 

(your ears/pierce)? 

2. A: What are those workmen doing in your garden? 

B: Oh, we …………………………………………………… (a swimming pool/build). 

3. You look different. ……………………………………………… (you/your hair/cut)?  
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Zadanie 7. (5 p.) 

Uzupełnij zdania, wybierając spośród podanych możliwości jedną, prawidłową odpowiedź. 

Zaznacz ją krzyżykiem.  

1. It’s very easy to ……… over when the snow is hard and break your leg. 

A. slide              B. skid                C. skate                   D. slip 

2. David was trying to ……… another cyclist when he crashed.  

A.  overpass   B.  overcome                 C.  overtake         D. overcharge 

3. What kind of ……… is your dog?  

A. mark                B. breed                        C.  race                   D. family 

4. This knife is really ……… I’ll have to sharpen it. 

 A.  blunt                 B.  dull                        C.  flat                     D. frank 

5. An oak tree has a very broad ………, sometimes two metres thick. 

     A. blossom      B. trunk      C. thorn         D. bark 

 

Zadanie 8. (6 p.) 

Przetłumacz na język angielski podane w nawiasach wyrazy, tak aby otrzymać logiczne  

i gramatycznie poprawne zdania. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna 

wpisywanych słów. 

 

1. I think you need some ……………………………………… (szczepienie) before going to 

India. 

2. Bird flu may be a/an ……………………………………… (śmiertelną) disease. 

3. Frogs and salamanders are ……………………………………… (płazami). 

4. We looked at the birds through ……………………………………… (lornetkę). 

5. The shed was struck by ……………………….....…….. (piorun) and brust into flames. 

6. The police officers are questioning the ……………………………….. (podejrzanego) 

right now. 
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Zadanie 9. (5 p.) 

Przeczytaj e-mail. Uzupełnij jego treść, wykorzystując podane wyrazy. Dopisz wszystkie 

niezbędne gramatycznie elementy, wstawiając je w odpowiednie zdania. Nie rozdzielaj par 

wyrazów!  

Ponadto, e-mail zawiera dwa błędy językowe (niepoprawna forma). Podkreśl je, a następnie 

napisz je w poprawnej formie w punktach 4. i 5. 

 

Jesteś zagorzałym fanem pewnej angielskiej drużyny sportowej. Ostatnio drużyna ponosi 

porażki. W odpowiedzi na prośbę e-magazynu sportowego, napisz e-mail, a w nim: 

- wyraź swoje zmartwienie ostatnimi wynikami, 

- zaproponuj, co należy zrobić, aby je poprawić, 

- uzasadnij swoje propozycje. 

 

 opinion/coach  

 because/worked 

 tell/worried 

 

Dear Editor, 

I’m writting to 1. ………………………………………………………………………. about 

our club’s results. We losted three matches in a row! 2. …………………………………….. 

carefully prepare a good training programme for the players. That would solve the problems 

3. ………………………………………………………………………… last year - we won 

the cup! If we do this, we can repeat the success! 

Yours, 

XYZ 

4. ………………….. 

5. ………………….. 

 

Zadanie 10. (5 p.) 

Przeczytaj poniższe zdania i zdecyduj czy są prawdziwe (T) czy fałszywe (F). 

1. The Prime Minister is the head of the Government in the UK. ………… 

2. Queen Elizabeth II has got three children. ………… 

3. The United Kingdom joined the European Union in 1973. ………… 

4. The iconic twin towers of  Manhattan’s World Trade Center became the target of a 

massive terrorist attack on September 11, 2001. ………… 

5. The USA purchased Louisiana in 1803 from Spain. ………… 
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Brudnopis (nie jest oceniany) 

 


