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Narcyz Knap <narcyz.knap@gmail.com>

Zastrzeżenie dot. wojewódzkiego konkursu kuratoryjnego 
1 message

Narcyz Knap <narcyz.knap@wp.pl> Wed, Mar 16, 2022 at 12:08 PM
To: sp.konkurs.ang@gmail.com
Cc: ewaluacja@kuratorium.gda.pl

Witam uprzejmie, 

Niniejszym chciałbym wnieść zastrzeżenie dot. oceny pracy konkursowej mojego syna Krzysztofa Knap w ramach
Wojewódzkiego Kuratoryjnego Konkursu J. Angielskiego. Syn uzyskał 85% więc jesteśmy, rzecz jasna,
szczęśliwi. Tym niemniej, w kilku punktach (pytania nr 43, 50 i 82) pozwolę sobie nie zgodzić się z oceną Komisji i w
związku z tym, prosiłbym Państwa o rozpatrzenie moich wątpliwości w trybie odwołania.
########################################
Pytanie nr 43
odpowiedź syna: "get started on" (uważam, że jest to jak najbardziej poprawna forma pasująca niewątpliwie do
kontekstu)
Podaję linki do definicji i przykładów użycia w zdaniach: 
https://idioms.thefreedictionary.com/get+started+on 
get started on something 
to begin doing something; to take the first steps to do something. When do we get started on this project? I want to
get started on this right away. 
https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/get-started 
to begin doing something 
We couldn’t wait to get started on the next job. 

Pytanie nr 50
odpowiedź syna: "drop in on" (jak najbardziej poprawna forma, powszechna w użyciu i pasująca do kontekstu
znaczeniowego)
Podaję linki do definicji i przykładów użycia w zdaniach:
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/drop-in 
If you drop in on someone, you visit them informally, usually without having arranged it. 
She spent most of the day dropping in on friends in Edinburgh. 
https://idioms.thefreedictionary.com/drop+in+on 
drop in on (someone) 
To visit one casually or unexpectedly. 
Ever since we gave your mother that key, she keeps dropping in on us. 

Pytanie nr 82
odpowiedź syna: "wrong" (wydaje się absolutnie dopuszczalną alternatywą dla wersji proponowanej w kluczu
odpowiedzi)
Podaję linki do definicji i przykładów użycia w zdaniach: 
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-danish/context 
This statement, taken out of its context, gives a wrong impression of the speaker’s opinions. 
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/misimpression 
misimpression 
in British English 
(ˌmɪsɪmˈprɛʃən) 
NOUN 
a wrong impression 
########################################

Z góry dziękuję za wyrozumiałość i życzliwe ustosunkowanie się do mojej prośby. Odwołanie składam ze względu na
syna, który włożył w przygotowania do konkursu naprawdę wiele pracy i satysfakcja związana z uzyskaniem
należnej liczby punktów jest dla niego po prostu ważna.

Mam nadzieję, że nie sprawiam Państwu zbyt wielkiego kłopotu...

Pozdrawiam serdecznie,

Narcyz Knap (ojciec Krzysztofa)
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