
Sprawdzian od roku szkolnego 2014 / 2015 
Przykładowy zestaw zadań

Zadanie 1. (0 – 3)
Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie informacji zawartych  
w nagraniu zdecyduj, czy podane zdania (1.1. – 1.3.) są prawdziwe (TAK) czy 
fałszywe (NIE). Wpisz znak X w kratkę obok poprawnej odpowiedzi. 

1.1. Ojciec chwali dziewczynkę.   TAK      NIE  
1.2. Mama prosi chłopca o pomoc w sprzątaniu. TAK   NIE 
1.3. Dziewczynka opowiada o swoich ulubionych zwierzętach domowych.   

TAK   NIE  

Zadanie 2. (0 – 3)
Usłyszysz dwukrotnie trzy dialogi (2.1. – 2.3.). Do każdego z nich dopasuj 
miejsce, w którym się on odbywa (A – D). Wpisz rozwiązania w kratki. 
UWAGA! Jedno miejsce zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnego 
dialogu. 

2.1.   2.2.     2.3 

Zadanie 3. (0 – 4) 
Usłyszysz dwukrotnie dialog. Na podstawie informacji w nim zawartych 
dopasuj do każdej osoby (3.1. – 3.4.) właściwą postać przedstawioną na 
obrazku (A – E). Wpisz odpowiednią literę w kratkę obok każdej osoby. 
UWAGA! Jedna postać na obrazku jest przedstawiona dodatkowo. 

Zadanie 4. (0 – 5)
Usłyszysz dwukrotnie pięć tekstów. Na podstawie informacji zawartych  
w nagraniu w zadaniach 4.1. – 4.5. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. 
Wpisz znak X w kratkę obok odpowiedzi A, B albo C. 

4.1. Co zje Mary w stołówce szkolnej?

A. B. C. 

A. C. 

4.2. Na którym rysunku chłopiec wykonał polecenie mamy?

B. 

A. B. C. 

4.3. Jaki kostium założy Jason na Halloween?

A. B. C. 

4.4. Jaka będzie dzisiaj pogoda?

A. B. C. 

4.5. Który chłopiec to David?

Zadanie 5. (0 – 3)
Uzupełnij każdą rozmowę brakującą wypowiedzią. Wpisz w każdą kratkę 
literę A, B albo C. 

A. I’m Jack, nice to meet you.

B. Her name is Susan.

C. You’re welcome. 

My name is Sue, 
what’s your name?

5.1.

A. What’s this in English?

B. How do you spell ‘cake’? 

C. What does it mean? 

It’s C – A – K – E.

5.2.

A. Yes, of course.

B. Not at all.

C. It’s lovely! 

5.3.

Could you help me to 
dust the table, John?

45 min.

Zadanie 6. (0 – 5) 
Dla każdej z opisanych sytuacji (6.1. – 6.5.) wybierz właściwą reakcję (A-F). 
Wpisz odpowiednią literę w kratkę obok każdego opisu sytuacji. UWAGA! 
Jedna reakcja nie pasuje do żadnej sytuacji. 

6.1. Turysta pyta cię, jak dojść do kina. Co mu odpowiesz? 
6.2. Kolega pyta cię, co najbardziej ci się podobało na wycieczce w Londynie.  

Co mu odpowiesz? 
6.3. Koleżanka pyta cię, gdzie w tym roku spędzisz wakacje. Co jej odpowiesz? 
6.4. Chciałbyś pójść do kina w sobotę z tatą. Jak go o to poprosisz? 
6.5. Twoja ciocia nie może w tym roku przyjechać na wakacje.  

Co jej powiesz przez telefon? 

A. I’m going to visit my aunt in London. 
B. Oh, it’s a pity you can’t visit us this year. 
C. Go straight on, then turn left, the cinema will be on your right. 
D. I like going to the cinema with my aunt. 
E. Could we go to the cinema on Saturday, please? 
F. I liked the film at the cinema and I loved shopping on Oxford Street. 

3.1. Aunt Kate 

3.2. Sally 

3.3. Aunt Gina 

3.4. Laura 
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A. Yes, of course.

B. Not at all.

C. It’s lovely! 

Zadanie 7. (0 – 3) 
W zdaniach 7.1. – 7.3. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną  
z treścią ilustracji. Wpisz znak X w kratkę obok odpowiedzi A, B albo C. 

7.1. The girl who is eating 
a sandwich is wearing
A. shorts. 
B. a skirt. 
C. a shirt. 

7.2. The little bird is 
A. under the table. 
B. on the table. 
C. behind the table.  

7.3. The musician is 
A. playing the guitar. 
B. playing the violin. 
C. singing a song.  

Zadanie 8. (0 – 3) 
Przeczytaj tekst. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które 
poprawnie uzupełniają luki 8.1. – 8.3. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok 
numeru każdej luki. UWAGA! Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie 
pasują do żadnej luki. 

A. newspaper   B. talks   C. exciting   D. interested   E. hospital   F. writes

My uncle is a journalist and I think it is a great job. He works for the most popular 

8.1. ____________ in our country. He 8.2. ____________ articles about sport. The 

most 8.3. ____________ part of his job are interviews with famous footballers! 

Zadanie 9. (0 – 4) 
Przeczytaj tekst. Wybierz poprawną odpowiedź. Wpisz znak X w kratkę obok 
odpowiedzi A, B albo C. 

sara@mail.comFrom:
betty@mail.comTo:
Hi!Subject:

Dear Betty,
How are you? We have just moved to a new house and I’m so excited! 
I’m not going to live in the city! Now we live in a cottage in the 
mountains. I would prefer to live at the seaside, but mountains are 
also great, especially in winter. 
I don’t like skiing like my brother, but I often go skating. There is a 
skating rink nearby. They even have a hockey team, but only for boys! 
I walk five kilometres to school and I have to get up at half past five 
and not half past six as before. 
The house is huge and we all have separate rooms. My brother’s room 
is bigger than mine and he’s got his own television. My room is quite 
small and I don’t have my big wardrobe now, but I’ve got a small 
balcony. Would you like to visit me one day? 

Sara

9.1. Gdzie znajduje się nowy dom Sary?

9.2. Jaki sport lubi brat Sary?

9.3. O której godzinie wstaje Sara?

9.4. Co Sara ma w pokoju?

Zadanie 10. (0 – 4) 
Przeczytaj teksty A-E. Uzupełnij tabelę, wpisując w każdą kratkę (10.1. – 
10.4.) odpowiednią literę. UWAGA! Jeden tekst pozostanie niewykorzystany. 

Tata pyta: Dan 
odpowiada:

Z którego tekstu Dan 
dowiedział się o tym? 

Do you know who can pay 
less for a sleeping bag? Yes, I do. 10.1. 

Do you know what to take 
for the school trip? Yes, I do. 10.2. 

Do you know who has lost 
a sleeping bag?  Yes, I do. 10.3.  

Do you know where to 
buy a cheap trip?   Yes, I do. 10.4.  

Zadanie 11. (0 – 3) 
Zdecyduj, o czym jest każdy tekst (11.1. – 11.3.). Dopasuj do każdego tekstu 
właściwy temat (A-D). Wpisz odpowiednią literę w każdą kratkę. UWAGA! 
Jeden temat nie pasuje do żadnego tekstu. 

11.1. 
My favourite pastime is learning foreign languages. I study English and German 
at school, and I have a private Spanish teacher. I would like to go to Spain in the 
summer to practise. 

11.2. 
Her name is Jaqueline and she has French lessons with us. She’s got red curly 
hair and she smiles a lot. Her lessons are really interesting and she lets us play 
games and use computers in the classroom. 

11.3. 
We go to Paris every summer because my dad works there. I love the city – 
especially Montmartre. There are a lot of artists there and I like to watch them 
when they are painting. I also have friends in Paris now! 

A. a teacher     B. a hobby    C. a place    D. a friend

Get great deals for rucksacks, sleeping bags and raincoats on I-backpacker!
See our great selection of equipment  

and get special discounts for school students! 
This month free shipping for all purchases!

www.I-backpacker.com

A

      Dear students! I want to remind you that 
tomorrow we meet in front of the school 
building at 6 a.m. Don’t be late! Don’t forget your 
rucksacks! I want to remind you about five basic 
things to take: a sleeping bag, a torch, a map, a 
raincoat (I’m afraid it’s going to rain!), and walking 
boots. 
See you tomorrow! 
John Barrow

FORUM

B

      THE TRIP
I always thought school 
trips were boring but 
this one was great!  Our 
teacher organised a 
game for us and it was a 
real challenge because 
we walked in the forest 
looking for clues. It was 
raining hard and our 
rucksacks, sleeping bags 
and maps were all wet! 

BLOG.com

C

      Hi Dan,
I think you told 
me you’ve got two 
sleeping bags. Could 
you lend me one?  
I bought one yesterday 
but I can’t find it!  
I think I left it in the 
shop and now it’s too 
late to check! Jerry

D

Tour&More
At Tour&More we have over 11 years of 

experience in providing education packages 
and programmes for youth groups and 

schools to all destinations in the UK. 
Top 10 spring adventures now

at lower prices! Call us or visit our website:   
                   tourandmore@co.uk and check! 
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