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ZESTAW 2 
 
ROZUMIENIE ZE SŁUCHU 
 
Zadanie 1. 
Usłyszysz dwukrotnie tekst. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu odpowiedz krótko na 
pytania 1.1.-1.3. Na pytania należy odpowiedzieć w języku angielskim. 
 
1.1. What sports can you do individually? 
_______________________________________________ 
 
1.2. How much do you have to pay for workout DVDs in cheap shops? 
_______________________________________________ 
 

1.3. What kind of food should you eat to lose weight? 
_______________________________________________ 

 

 
ZNAJOMOŚĆ FUNKCJI JĘZYKOWYCH 
 
Zadanie 2. 
6Usłyszysz dwukrotnie cztery wypowiedzi (2.1.–2.4.). Do każdej z nich dobierz właściwą reakcję (A–E.) 
Wpisz rozwiązania do tabeli. Uwaga! Jedna reakcja została podana dodatkowo i nie pasuje do żadnej 
wypowiedzi. 
 
A. It was delayed, but finally I’m home. 
B. It’s OK, I’m waiting for the bill. Thanks. 
C. It’s not mine, it’s Tim’s! 
D. I don’t know. Let me check the schedule. 
E. Of course I’ll help you. 
 

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 
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ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH 
 
Zadanie 3. 
Przeczytaj tekst oferty. Uzupełnij w e-mailu luki 3.1.-3.3, zgodnie z treścią tekstu. Luki należy 
uzupełnić w języku polskim  
 

 
 
 
Cześć Aniu, 
Znalazłam coś idealnego dla ciebie. Wiem, że wybierasz się na przyjęcie urodzinowe Kasi 
i szukasz czegoś nowego do ubrania. W naszym ulubionym sklepie jest przecena, która 
zaczyna się 3.1. ___________. Ta czerwona sukienka, która tak ci się podobała jest teraz 
dużo tańsza, a dodatkowo możesz dobrać dodatki tańsze o 3.2. ____________ . 
Nie przejmuj się tłokiem pod centrum handlowym, sklep oferuje parking, więc nie będziesz 
musiała iść pieszo. Jeśli pójdziesz do sklepu w niedzielę, wówczas 3.3. ______________. 
Do zobaczenia jutro! 
Kasia 
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ZNAJOMOŚĆ FUNKCJI JĘZYKOWYCH 
 
Zadanie 4. 
Uzupełnij dialogi. Wpisz w każdą lukę (4.1.–4.3) brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać 
spójne i logiczne teksty. Luki należy uzupełnić w języku angielskim. 
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ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH 
 
Zadanie 5. 
Wykorzystując wyrazy podane drukowanymi literami, uzupełnij każde zdanie z luką, tak aby 
zachować sens zdania wyjściowego (5.1.–5.4). Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i 
gramatyczna wpisywanych fragmentów zdań. Uwaga! Nie zmieniaj formy podanych wyrazów. W 
każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy, wliczając w to wyraz już podany. 
 
5.1. His company doesn’t pay for his travel expenses. (BY) 
His travel expenses ________________________ his company. 
 
5.2. The workers will be paid by Mr. Smith by the end of the month. (PAY) 
Mr. Smith ___________________ the workers by the end of the month. 
 
5.3. It was raining, that’s why the stadium was empty. (WAS) 
It was raining, that’s why _________________ at the stadium 
 
5.4. Has Kate eaten her bowl of soup? 
Has the bowl of soup_________________Kate? (BEEN) 

 
TWORZENIE WYPOWIEDZI PISEMNYCH 
 
Zadanie 6. 
 
Rozpocząłeś naukę w nowej szkole. Na swoim blogu napisz: 
• jak wyglądał twój pierwszy dzień, 
• co najbardziej spodobało ci się w nowej szkole, 
• czego najbardziej obawiasz się w nowym roku szkolnym. 
 
 
Hi there, 
I had moved to Warsaw with my parents and changed school. 

 

Praca pisemna do odesłania do 06.06.2020 




