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Instrukcja dla ucznia 

1. Sprawdź, czy test zawiera 9  stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś Komisji. 

2. Czytaj uważnie wszystkie zadania. 

3. Pisz czytelnie i używaj tylko długopisu lub pióra z czarnym lub niebieskim atramentem. Nie 

używaj korektora. 

4. Test, do którego przystępujesz, zawiera 6 zadań. Wśród nich są zadania zamknięte 

i zadania otwarte.  

5. W każdym zadaniu zamkniętym (zadania 1, 3, i 6) poprawna jest tylko jedna odpowiedź. 

Odpowiadającą jej literę należy wpisać w odpowiednią rubrykę karty odpowiedzi. Staraj się 

nie popełniać błędów przy zapisywaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne rozwiązanie 

skreśl i napisz inną odpowiedź. 

6. W zadaniach otwartych (zadania 2, 4 i 5) zapisz odpowiedzi starannie i czytelnie  

w miejscach wyznaczonych na karcie odpowiedzi. Pomyłki przekreślaj (nie stosuj korektora). 

7. Sprawdzana będzie tylko karta odpowiedzi. Za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź 

otrzymasz jeden punkt, a za odpowiedzi błędne lub brak odpowiedzi – zero punktów. 

8. Podczas trwania konkursu nie możesz korzystać ani z pomocy naukowych, 

ani z podpowiedzi kolegów – narażasz ich i siebie na dyskwalifikację. Nie wolno Ci również 

zwracać się z jakimikolwiek wątpliwościami do członków Komisji.  

9. Do etapu rejonowego zakwalifikują się uczniowie, którzy zdobędą minimum 30 punktów 

na 40 możliwych. 

10. Na udzielenie odpowiedzi masz 60 minut. Jeśli skończysz pracę przed wyznaczonym 

czasem, pozostań w sali na swoim miejscu.  

 

Życzymy Ci powodzenia! 
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I – CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM 

 

Zadanie 1          _____/5 pkt. 

Przeczytaj uważnie tekst, a następnie zdania 1.1. – 1.5. Zdecyduj, która z zaproponowanych 

odpowiedzi jest poprawna i zapisz odpowiadającą jej literę A, B lub C  na karcie odpowiedzi.  

 

I hated my red hair when I was young. Every day I looked in the mirror and thought, 

'Look at it! It’s getting more and more red!’ And I really believed that, even though the 

color, in fact, was the same all the time.  

At school, the other little children in my class laughed at me and my hair. 'Hello, 

carrot!' they said. But when I was a teenager, it all got worse. My hair was my big teenage 

problem. Why did I think that? One lunch-time, I went to the school library and started to 

look for a book. I heard two boys talking about me. 

‘What do you think about Susie Carpenter?' one said. 

'She has great legs ...' began the first boy. 

I thought, 'That's a good start, but don't talk about the hair! Please don't talk about it.' 

'... but I don't like the hair.' 

'Oh no!' I thought. I wanted to run away and cry. And then I also heard that they 

said that Donna was the most beautiful girl in school.  

Donna is a beauty, of course. She has it all: blue eyes, nice teeth — and beautiful blonde 

hair! Boys dream about her. She can go out with any boy — and she goes out with a lot of 

them! When she gets bored with somebody, she says goodbye to him. Then she turns to the 

next boy. That was Donna's life.  

I have to say that Donna was always nice to me and I think she even liked me. And I 

liked her too, but I was just too jealous of Donna to stay around her. She didn’t have such 

feelings about me, of course, because there was nothing to be jealous about. 

adapted from “Freckles” by A. Matthews 
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1.1. The girl’s hair was something 

 A. she was unhappy about. 

 B. she liked looking at in the mirror. 

 C. that kept changing its color. 

 

1.2. The boys at the library said that  

 A. they didn’t like Susie. 

 B. Donna was the prettiest girl. 

 C. Susie’s legs were unattractive.  

 

1.3. Susie says that Donna  

 A. isn’t interested in boys. 

 B. is a boring person. 

C. is a girl boys want to date. 

 

1.4. Donna and Susie 

 A. were not friendly to each other. 

 B. did not spend much time together. 

 C. were jealous of each other. 

 

1.5. The text is about 

 A. a friendship between two schoolgirls.   

 B. a conflict between schoolmates. 

 C. a girl who disliked her appearance. 
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II – GRAMATYKA 

 

Zadanie 2          _____/7 pkt. 

Uzupełnij zdania 2.1. – 2.7. wyrazami z nawiasów w odpowiedniej formie. Wymagana jest 

pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych słów. Każde rozwiązanie ma od 

dwóch do pięciu słów. W każdym przykładzie należy dodać co najmniej jedno słowo nie 

znajdujące się w nawiasie. Zapisz rozwiązania na karcie odpowiedzi.  

 

2.1. Janet (write/letter) when suddenly someone knocked on her door.  

Janet ___________________________ when suddenly someone knocked on her door. 

 

2.2. Nina has got (tidy/house) I have ever been to.  

Sam has got ___________________________ I have ever been to.  

 

2.3. According to an old tradition, this dish (eat/Scotland) on New Year’s Eve. 

According to an old tradition, this dish ___________________________ on New Year’s Eve. 

 

2.4. Excuse me, (what time/bus) to Bristol leave? 

Excuse me, ___________________________ to Bristol leave? 

 

2.5. I love animals. I (think/become) a vet. 

I love animals. I ___________________________ a vet. 

 

2.6. How long (they/live) Los Angeles? 

How long ___________________________ Los Angeles? 

 

2.7. All the glasses are dirty. (Be/no) clean ones in the cupboard. 

All the glasses are dirty. ___________________________ clean ones in the cupboard.     
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Zadanie 3          _____/6 pkt. 

Przeczytaj przykłady 3.1. – 3.6. oraz cztery możliwości odpowiedzi. Wybierz poprawną 

odpowiedź i zapisz odpowiadającą jej literę A, B, C, D  na karcie odpowiedzi.  

  

3.1. I have my own book but _______? 

 A. who’s got their’s    B.whose got theirs  

 C. whose got theirs’    D. who’s got theirs 

 

3.2. _______ seems to be something wrong with my car. 

 A. It      B. It’s   

 C. There’s     D. There  

 

3.3. Julia and Tim are _______. 

 A. a beautiful young married couple  B. a young beautiful married couple  

 C. a married beautiful young couple  D. married beautiful young a couple    

 

3.4. John had a wonderful time last night, _______? 

 A. hadn’t he     B. didn’t he 

 C. had he     D. did he 

 

3.5. The doctor is on his way. He _______ here in a few minutes. 

 A. would be     B. is being 

 C. will be      D. is 

 

3.6. Mum _______ 20 photos of her newborn daughter so far. 

 A. has taken     B. took 

 C. takes     D. is taking 

 

 

 

 

 



ETAP SZKOLNY  
Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych 

województwa wielkopolskiego 

Strona 6 z 9 
 

IV – SŁOWNICTWO 

 

Zadanie 4          _____/7 pkt. 

Przeczytaj zdania 4.1. – 4.7. W każdym z przykładów przekształć słowo podane na końcu 

linijki, tak aby pasowało logicznie i gramatycznie do zdania. Wymagana jest pełna 

poprawność ortograficzna wpisywanych słów. Zapisz rozwiązania na karcie odpowiedzi. 

 

4.1. It’s ____________ to be outside during the storm. You’d better stay at home. DANGER 

4.2. We had to sit in complete ____________ when the lights went out. DARK 

4.3. This is the most ____________ book I have ever read! CONFUSE  

4.4. The children looked ____________ when they saw Santa Claus. TERRIFY 

4.5. The protesters promised that their demonstration would be ____________. PEACE 

4.6. Nobody likes Sue because she’s ___________ and never wants to help anyone. FRIEND   

4.7. When I married Tim, I knew it was the ____________ of a new stage in my life. BEGIN  

  

Zadanie 5          _____/7 pkt. 

Uzupełnij każde ze zdań 5.1. – 5.7. jednym pasującym wyrazem. Liczba kresek odpowiada 

liczbie brakujących liter w wyrazie, a dwie litery zostały już podane. Wymagana jest pełna 

poprawność ortograficzna wpisywanych słów. Zapisz rozwiązania na karcie odpowiedzi.  

 

5.1. Martha is a very c_ _ _e_ student who always knows the answers to teachers’ questions. 

 

5.2. I didn’t know the man was a police officer. He wasn’t wearing a u_ _ _ _r_. 

 

5.3. To make this sauce mix some olive oil with v_ _ _g_ _ and add some salt and pepper. 

 

5.4. When you c_ _p_ _ _ these two pictures, you’ll see they are identical. 

 

5.5. If you want to return the skirt to the shop you’ll need to show the salesman the r_ _ _ _p_. 

 

5.6. Adam wants to change his job because his current s_ _a_ _ is not enough to pay the bills. 

 

5.7. Let’s check the t_ _ _ _ _b_ _ to see what time Mary’s train arrives.  
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V - KULTURA 

 

Zadanie 6          _____/8 pkt. 

Przeczytaj podane poniżej zdania na temat Nowego Jorku. Zdecyduj, które zdania  6.1. – 6.8. 

są zgodne z prawdą (T – True), a które fałszywe (F – False)  Zapisz literę T lub F 

odpowiadającą prawidłowej odpowiedzi  na karcie odpowiedzi.  

 

  TRUE FALSE 

6.1. New York City’s Theater District is called Broadway.   

6.2. The Statue of Liberty is situated in the center of Manhattan.   

6.3. You can find many museums along New York’s Fifth Avenue.   

6.4. The ‘ball dropping’ event takes place in New York City once a 

year. 

  

6.5. New York City owes its name to one of England’s kings.   

6.6. September 11, 2011 was one of the most tragic days in the 

history of New York City. 

  

6.7. New York is a city with the biggest population in the US.   

6.8. New York City is made up of six boroughs.   
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KARTA ODPOWIEDZI 

          

 

 

Kod ucznia           

                   SUMA PUNKTÓW  

Data urodzenia ucznia                ZA CAŁY ARKUSZ 

      dzień        miesiąc                  rok    (wypełnia komisja) 

 

 

 

ZADANIE 1      ZADANIE 2 
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2.7.  
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1.3.  

1.4.  

1.5.  
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ZADANIE 3       ZADANIE 4 
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