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Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

miejsce
na naklejkę
z kodem

KWIECIEŃ 2011

Instrukcja dla ucznia
1. Sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny zawiera 9 stron.
Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi.
2. Zestaw egzaminacyjny zawiera 13 zadań.
3. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania.

Czas pracy:
135 minut

4. Słuchaj uważnie tekstów do zadań 1 – 4, które zostaną
odtworzone z płyty CD.
5. Wykonuj zadania zgodnie z poleceniami.
6. Wszystkie zadania rozwiązuj długopisem lub piórem.
7. Do niektórych zadań podanych jest kilka odpowiedzi.
Tylko jedna z nich jest poprawna. Wybierz ją i zaznacz
znakiem , np.:
A.
B.
C.
D.
8. Jeśli się pomylisz, otocz znak
odpowiedź, np.:

Liczba punktów
do uzyskania: 50

kółkiem i zaznacz inną

A.
B.
C.
D.

Powodzenia!

GA-8-112

Zadanie 1. (5 pkt)
Usłyszysz pięć rozmów. Połącz każdą rozmowę z obrazkiem. Wpisz
odpowiednie litery do tabeli.
A.

B.

C.

D.

rozmowa

1.

E.

2.

3.

4.

5.

obrazek

Zadanie 2. (4 pkt)
Usłyszysz rozmowę dwóch osób. Zdecyduj, które zdania są prawdziwe (true),
a które fałszywe (false). Wstaw znak X w odpowiednią kratkę.
Przykład: Warsaw is a big city.

true

1. Emily is visiting her friend today.

true

false

2. John wants to go to the cinema.

true

false

3. Emily has dance classes at five o’clock.

true

false

4. They will meet at six o’clock.

true

false
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X

false

Zadanie 3. (1 pkt)
Usłyszysz rozmowę przyjaciół. O czym rozmawiają? Zaznacz prawidłową
odpowiedź: A, B lub C.
They are talking about a new
A. house.
B. restaurant.
C. school.
Zadanie 4. (5 pkt)
Usłyszysz pięć pytań. Jak na nie odpowiesz? Zaznacz prawidłową
odpowiedź: A, B lub C.
Przykład: Usłyszysz What’s your name?

A. I am Peter.
B. Have a nice day.
C. Hello.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.

A. It is not nice.
B. It is good.
C. It’s £20.

2.

A. At school.
B. No, he isn’t.
C. Yes, that’s him.

3.

A. It’s six o’clock.
B. I don’t like getting up.
C. At six in the morning.

4.

A. I can help.
B. Yes, please.
C. No, it isn’t.

5.

A. Yes, Jim invited me.
B. That’s great.
C. I love parties.
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Zadanie 5. (5 pkt)
Dobierz jedno słowo do każdej grupy, tak aby do niej pasowało. Wpisz
literę A, B, C, D lub E.
A. rubber

B. potato

C. hospital

D. swimming

Przykład: MEBLE
chair
table
__F__

1.

4.

PRZYBORY

WARZYWA

SZKOLNE

carrot

pencil

cabbage

ruler

______

______
2.

5.

BUDYNKI

SPORT

church

football

school

tennis

______

______

3.
KWIATY
sunflower
tulip
______
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E. rose

F. desk

Zadanie 6. (3 pkt)
Przyjrzyj się rysunkom i wybierz to zdanie, które opisuje rysunek. Zaznacz
prawidłową odpowiedź: A, B lub C.
1.

A. He is reading a book.

2.

3.

A. The box is empty.

B. He is washing the dishes. B. The box is full.
C. He is writing a letter.

C. The box is round.

A. This is a bicycle.
B. This is a computer.
C. This is a washing
machine.

Zadanie 7. (4 pkt)
Przyjrzyj się rysunkowi. Uzupełnij zdania wyrazami z ramki. Wpisz literę
A, B, C lub D.
A. under

B. above

C. on

1. The girl is sitting __________ the boy.
2. The lamp is __________ the table.
3. The cat is standing __________ the table.
4. The bookshelf is__________ the lamp.
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D. next to

Zadanie 8. (3 pkt)
Co należy powiedzieć w poniższych sytuacjach? Zaznacz prawidłową
odpowiedź: A, B lub C.
1. Jesteś w sklepie. Zapytaj, czy możesz przymierzyć kurtkę.
A. Can I pay by credit card?
B. Can you find a bigger one?
C. Can I try it on?
2. Jak zapytasz kolegę o jego ulubiony kolor?
A. Do you like different colours?
B. What’s your favourite colour?
C. How about blue?
3. Jak zaproponujesz koledze wyjście wieczorem do kina?
A. Let’s go to the cinema this evening.
B. I never go to the cinema in the evening.
C. How do I get to the cinema?
Zadanie 9. (4 pkt)
Gdzie możemy zobaczyć takie napisy? Wpisz literę A, B, C lub D w miejsca
1.–4.
A.

B.
BEST BEFORE:
28/09/2015

PUT YOUR
MONEY HERE

C.

D.

By the author of the 2009
bestseller “FAR FROM HOME”

1. on a box of chocolates

_____

2. on a drink machine

_____

3. on a postcard

_____

4. on a book

_____
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STICK YOUR
STAMP HERE

Zadanie 10. (4 pkt)
Przeczytaj teksty i połącz każdy z nich z odpowiednim rysunkiem.
Wpisz literę A, B, C lub D do tabeli.
A.
1. This is the place where I study.
There are ten desks and one big
blackboard. I sit with my best
friend.
B.
2. I don’t like going to the doctor’s.
People go there when they don’t
feel well. Only people who are
very ill stay there longer.

C.
3. Most children love this place
because they like watching
animals. You can see elephants,
giraffes and monkeys there.

D.
4. I go shopping there with
my mother every week. We buy
a lot of vegetables, fruit, meat,
cheese and fruit drinks.

tekst

1.

2.

rysunek
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3.

4.

Zadanie 11. (4 pkt)
Przeczytaj tekst. Zaznacz prawidłową odpowiedź: A, B lub C.
Hello Betty,
I’m on a school trip in England. I’m writing this postcard at the Wembley
Stadium. I’m watching a football match. There are two teams of football
players on the field, one team is called Manchester City and the other
is Liverpool United. The result at the moment is 3:1. Manchester City
is winning! I’m having a great time at the stadium. Everybody is singing,
smiling and clapping their hands. The weather is nice. It is warm and sunny,
not cold and rainy like in Poland.
See you soon,
Mark
1. Where is Mark?
A. at school
B. at a stadium
C. on the field
2. Which team is winning?
A. Liverpool United
B. Manchester City
C. Wembley
3. The people at the stadium are
A. sad.
B. cold.
C. happy.
4. What is the weather like at the stadium?
A. It’s sunny.
B. It’s cold.
C. It’s rainy.
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Zadanie 12. (4 pkt)
Przeczytaj tekst. Zdecyduj, które zdania są prawdziwe (true), a które
fałszywe (false). Wstaw znak X w odpowiednią kratkę.
MY SCHOOL
My name is Tom and I am a student. I like my school. I have a lot of friends
and nice teachers. I am in the third class and this year I have an exam in English.
I like English but I don’t like History because it is not interesting. In my school
I hate Science! My favourite subject is P.E. We play football, basketball
and volleyball then. I like football but I don’t like basketball. Do you like your
school?

1. Tom has many friends.

true

false

2. Tom thinks that History is boring.

true

false

3. Tom’s favourite subject is English.

true

false

4. Tom likes basketball.

true

false

Zadanie 13. (4 pkt)
Uzupełnij tekst wyrazami z ramki. Wpisz literę A, B, C lub D.
A. and

B. biggest

C. parks

D. visit

DUBLIN
Dublin is the 1. __________ city and the capital of Ireland. It is
a historical 2. __________ cultural centre of Ireland. There are many
art galleries, museums and 3. __________. It is a wonderful place
to 4. __________ for any tourist.
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