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Main purposes:  
Uczniowie rozwijają swoje umiejętności językowe w oparciu o zadania 
egzaminacyjne. 

 

 

Drodzy uczniowie,  

Z uwagi na e-nauczanie proponuję Wam wykonywanie zdań egzaminacyjnych.  

Część zadań jest przeznaczona dla osób piszących egzamin (oznaczone literą R),  

a część dla niepiszących egzaminu (oznaczone literą P). Kartę pracy proszę wydrukować, 

wypełnić i wkleić do zeszytu. 

Z dołączonego arkusza proszę zróbcie zadania od nr 5.  

Zadanie 14, tj. e-mail jest dla tych, którzy zdają egzamin. 

 

ZAD. 1.  P & R 

Dla każdej z opisanych sytuacji (5.1.–5.4.) wybierz właściwą reakcję.  

5.1. Rozmawiasz o szkole z koleżanką, która wyraża opinię, że nie warto uczestniczyć w 

zajęciach dodatkowych. Nie zgadzasz się z jej opinią. Jak zareagujesz? 
A You’re absolutely right. 

B I’m sorry to disagree with you. 

C I couldn’t agree with you more. 

5.2. Nie jesteś pewien/pewna, czy dobrze zrozumiałeś/zrozumiałeś to, co przed chwilą 

powiedział kolega. Co powiesz? 
A Do you want me to repeat that? 

B Did you understand that? 

C What did you mean by that? 

 

 

 

 

5.3. Na ulicy ktoś pyta Cię o najbliższy urząd pocztowy. Co odpowiesz? 

A There’s one over there, near the station. 

B I think you should find a post office. 

C Sorry, I’m not going to the post office. 

 

5.4. Chcesz zapytać koleżankę o jej plany na następny weekend. Co powiesz? 

A What do you think of going away next weekend? 

B Are you going to go away next weekend? 

C Do you prefer going away at weekends? 

 

ZAD. 2  P&R 

Uzupełnij zdania 13.1.–13.4. Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w 

nawiasach. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast – jeżeli 

jest to konieczne – dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie 

poprawne. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów.  

Uwaga! W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy, wliczając w to wyrazy 

już podane. 
 

13.1. My sister (used / have) ______________________ long hair but now it’s very 

short. 

13.2. Probably, I (not / be) ______________________ very busy tomorrow. 

13.3. My brother broke my favourite cup yesterday while (he / do) 

____________________ the washing up. 

13.4. Some board games like chess or GO (know) _________________ for hundreds of 

years. 

 

 

 

 



ZAD.3     P & R  

Uzupełnij zdania brakującymi wyrazami. Pierwsze litery zostały podane. 

1 Go straight on and then t___________ left into Church Street.  

2 I don’t like a long car j___________. It’s more comfortable to go by train. 

3 We didn’t have a GPS system or a map and we got completely l__________. 

4 We slept in a t___________ at a campsite near the lake. 

5 We waited for the train at the wrong p___________ and had to run to the right one 

to catch it. 

 

ZAD 4. P & R  

Zaznacz poprawne opcje. 

1 She has took / taken a lot of photos here. 

2 Where is the key? I’ve looked somewhere / everywhere and I can’t find it. 

3 I haven’t visited them since / for last Christmas. 

4 I was so tired that I didn’t do anything / nothing all evening. 

5 What places have you seen / did you see when you were in the USA? 

6 Is dinner ready? Have you made / Did you make it yet? 

7     They have stayed / stayed with us for two weeks last summer. 

 

ZAD 5. R  

Uzupełnij luki w zdaniach 1–8 w stronie biernej tak, aby zachować znaczenie zdania 

wyjściowego. 

1 They don’t organise the competition every year.  

The competition _______________________________ every year. 

2 Did they invite Caroline to the party?  

____________________________________________ to the party. 

3 How often do they check the system?  

How often _____________________________________________? 

4 They will pay the bills next week.  

The bills ______________________________________ next week. 

5 Nobody uses those old machines any more.  

Those old machines ______________________________ any more. 

6 Someone has stolen my new trainers!  

My new trainers _________________________________________! 

 

7 They won’t deliver our order today.  

Our order _________________________________________ today. 

8 Where did they find the painting? 

Where ____________________________________________________?   

 

ZAD 6.    R 

Przeczytaj tekst. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym 

uzupełnieniem luk 11.1.–11.3. Wpisz odpowiednią literę (A–F) obok numeru każdej luki. 

Uwaga! Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki. 

 

A refund B little C was D few E had F afford 

 

 


