Inspectoratul Scolar Judetean Prahova

Olimpiada de limba engleza,
Etapa locala, 20 ianuarie, 2018
Clasa a IX-a Sectiunea B
Varianta 1
ANSWERS
Subiectul I

1B 2 A 3 B 4 C 5 D 6 B 7 C 8 A 9 D 10 A
10x1p=10points
Subiectul II
1. ended up spending
2. he was about to lose
3. made the criminal get
4. was the first time
5. has been informed about
5 sentences x 2 points = 10 points

Subiectul III
1. CRIMINALS 2. RIDICULOUS 3. ROBBER 4. COMFORTABLE 5. UNBELIEVABLE 6.
NERVOUSLY 7.HUMOROUS 8. SECURITY 9. EQUIPMENT 10. EVIDENCE
10x1p=10points
Subiectul IV
IV. Louise îi supraviţui soţului ei. Moartea i se trase de la o răceala cu care se alesese intr-o zi pe
cand navigau si Louisei i-au trebuit toate păturile pe care le-a gasit ca sa se încălzeasca. I-a lasat o
avere frumuşică şi o fiică.
Louise era neconsolată. A fost un lucru minunat că a reuşit să supravieţuiasca şocului. Prietenii ei se
aşteptau ca ea sa îl urmeze in curând pe lumea cealalta pe bietul Tom Mait. Iar pentru Iris le părea
déjà îngrozitor de rău, căci atunci fiica ei avea sa fie orfană de ambii parinţi.
Aşa ca îi dădeau acum de două ori mai multa atenţie Louisei. N-o lăsau sa ridice un deget, insistau să
facă ei tot ce era posibil ca sa o scutească pe ea de efort. Nu puteau să nu facă asta, fiindcă, dacă
Louisei i se cerea sa faca un lucru obositor sau care nu îi era pe plac, o supăra inima şi ei şi-o şi
imaginau cu un picior in groapă. Era complet pierdută fără un bărbat care să aibă grijă de ea. Zicea că
nu ştie cum, dată fiind sănătatea ei şubredă, avea să o creasca pe scumpa ei Iris.
10points

Subiectul V A
Reading

1A, 2B, 3B, 4D, 5C.
5x2p =10p
Subiectul V B
Writing: 50p

NOTĂ: SUNT ACCEPTATE SOLUŢIILE CORECTE CHIAR DACĂ ACESTEA NU SUNT TRECUTE ÎN BAREM.

