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MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA 

KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 

II ETAP REJONOWY 2017/2018 
 

Uczeń maksymalnie może zdobyć 50 pkt. Do etapu wojewódzkiego kwalifikuje się uczniów, którzy 

uzyskali co najmniej 90% punktów możliwych do zdobycia, tj. 45 punktów.  
 

UWAGI 
 Za każdą prawidłową odpowiedź w zadaniach nr 3, 4, 6, 8, 9, 10 przyznaje się 1 punkt. 

 Do zadań nr 1, 2, 5, 7 stosuje się osobne kryteria podane przy każdym zadaniu. 

 W zadaniach przyznaje się tylko całkowite liczby punktów. Nie przyznaje się punktów 

połówkowych. 
 W zadaniach otwartych można zaakceptować inną odpowiedź ucznia, pod warunkiem, że jest 

logiczna, całkowicie poprawna językowo, a w przypadku transformacji (zadanie 8) 

precyzyjnie oddaje znaczenia zdania wyjściowego. 

 

Zadanie 1. (0-3 pkt) 

Za każdą prawidłową odpowiedź przyznaje się punkty zgodnie z podanym schematem:  

1. F 

2. B 
3. H 

4. A 

5. C 

 

5    poprawnych odpowiedzi – 3 punkty 
4-3 poprawne odpowiedzi     – 2 punkty 

2     poprawne odpowiedzi    – 1 punkt 

1-0 poprawnych odpowiedzi – 0 punktów 

 

Zadanie 2. (0-7 pkt) 

Za każdą prawidłową odpowiedź do pytań 1-3 przyznaje się punkty zgodnie z podanym 

schematem: 

1. A (1 punkt) 
2. D (1 punkt) 

3. B (1 punkt) 

 

Punktacja do pytań 4-9: 
4. (to) branch out 

5. literally 

6. (an) asset 
7. (to) get rid of  

8. (to) take on 

9. sound 

 
6    poprawnych odpowiedzi – 4 punkty 

5    poprawnych odpowiedzi – 3 punkty 

4-3 poprawne odpowiedzi     – 2 punkty 
2     poprawne odpowiedzi    – 1 punkt 

1-0 poprawnych odpowiedzi – 0 punktów 

 

 

Zadanie 3. (0-4 pkt) 

1. C 

2. A 

3. C 

4. B 

 

Zadanie 4. (0-4 pkt) 

1. B 

2. A 

3. A 

4. C 
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Zadanie 5. (0-5 pkt) 

Za prawidłowe odpowiedzi przyznaje się punkty zgodnie z podanym schematem: 

1. such 

2. not / never 

3. for 

4. made 

5. until / till 

6. least 

7. down / on  

8. to 

9. without 

10. less 

11. due / owing / thanks 

12. more 

 

 

 

 

 

 

12-11 poprawnych odpowiedzi – 5 punktów 

10-9   poprawnych odpowiedzi – 4 punkty 

8-7     poprawnych odpowiedzi – 3 punkty 

6-5 poprawnych odpowiedzi     – 2 punkty 

4-3 poprawne odpowiedzi         – 1 punkt 

2-0 poprawne odpowiedzi         – 0 punktów 

 

Zadanie 6. (0-5 pkt) 

1. antlers 

2. draught 

3. reduces 
4. breeding 

5. carnivorous 

 

Zadanie 7. (0-5 pkt) 

Za prawidłowe odpowiedzi przyznaje się punkty zgodnie z podanym schematem: 
1. cancel(l)ation / cancel(l)ations / cancel(l)ing 

2. threatens 

3. expectations 
4. hottest 

5. pressure 

6. weight 
7. surrounding 

8. seriously 

 

8    poprawnych odpowiedzi – 5 punktów 

7    poprawnych odpowiedzi – 4 punkty 
6-5 poprawnych odpowiedzi – 3 punkty 

4-3 poprawne odpowiedzi     – 2 punkty 

2-1 poprawne odpowiedzi     – 1 punkt 
0    poprawnych odpowiedzi – 0 puktów 

 

Zadanie 8. (0-10 pkt) 
1. needn’t (need not) have dug up / shouldn’t (should not) have dug up 

2. in charge of building 

3. has been accused of ignoring 

4. can’t (cannot, can not) tell the difference 
5. polluted the river on purpose 

6. shouldn’t (should not) have given away 

7. had the / our garden landscaped 
8. would prefer you to buy  

9. couldn’t (could not) help shouting / the shout 

10. are said to be leaving 
 

Zadanie 9. (0-2 pkt) 

1. D 

2. D 
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Zadanie 10. (0-5 pkt) 

Wymagana jest pełna poprawność merytoryczna i językowa odpowiedzi. 

1. (the) English Channel / Strait of Dover 
2. (the) Shetland Islands / (the) Shetland / (the) Shetland Isles 

3. (the) Peak District (National Park) / Royal National Park in Australia 

4. (the) eucalyptus trees 
5. (the) Great Barrier Reef / (the) Great Coral Reef 
 

 


