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WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA 

Nie przyznaje się połówek punktów. Za każdą poprawną odpowiedź uczestnik otrzymuje 1 punkt. 

Punkty przyznaje się za każdą poprawną merytorycznie, zgodną z poleceniem odpowiedź, nawet, jeśli 

nie została uwzględniona w schemacie. 

Wymagana jest pełna poprawność zapisu pod względem gramatycznym, leksykalnym i ortograficznym.  
 

Zadanie 1. 

1. F  2. F  3. T  4.T 5.F 
 

Zadanie 2. 

1. D 2. F 3. B  4.  A 5. E 
 

Zadanie 3. 

Uwaga! Przyznajemy 1 punkt za poprawne przekształcenie i dopasowanie fragmentów zdań 

1. our rooms hadn’t been prepared      

2. one part of the hotel was being renovated       

3. tourists are offered a choice of several trips / a choice of several trips is offered to tourists 

4. we were charged an extra fee for the trip / an extra fee was charged      

5. several letters of complaint have been written (already)  

6. these complaints are being investigated     
 

Zadanie 4. 

1. it doesn’t (does not) rain / there is no rain/ it is not (isn’t) raining/ if there is not any rain   

2. wouldn’t (would not) forgive  

3. wouldn’t (would not) have failed / would have passed 

4. don’t (do not) water            

5. would/could/might like  
 

Zadanie 5. 

1. C  2. A  3. B  4. C 
 

Zadanie 6. 

1. by/with  2. out  3.  in  4. off/out 
 

Zadanie 7. 

1. fit  2. suit   3. match 
 

Zadanie 8. 

1. food court 2. escalator 3. review 4. pole vault   5. spectator 
 

Zadanie 9. 

1. impression  2. viewer 3. ending 
 

Zadanie 10. 

1. didn’t have much luggage/baggage 

2. is looking forward to meeting 

3. I must admit (that) 

4. can’t (cannot) be compared to  

5. as a souvenir/ as the souvenir  
 

Zadanie 11.  

1. C   2. B  3. A  4. D  5. A 

Razem: 50 punktów 


