
  
Egz. amin 8- klasisty. 
Dzisiaj tylko trzy krótkie zadania Oczywiście macie cały tydzień na wykonanie. Odpowiedzi sprawdzimy sobie 
wspólnie podczas zajęć 2.04. 
 
Przeczytaj uważnie opisane w języku polskim sytuacje i spróbuj pomyśleć, co powiedziałbyś, 
gdyby od Ciebie oczekiwano odpowiedzi w podobnej sytuacji. 

 

Zadanie 5. (0–4) 

Dla każdej z opisanych sytuacji (5.1.–5.4.) wybierz właściwą reakcję. Zakreśl literę A, B 

albo C. 

5.1. Pracujecie w grupach, rozwiązując zadanie. Jak nauczyciel poprosi Was 

o podsumowanie Waszej pracy i wnioski? 

A. What conclusion have you reached? 

B. Where can we find a solution to the problem? 

C. What can you add to the task you have just sold? 

5.2. Jesteś w galerii, gdzie nie wolno używać lamp błyskowych. Jak zwrócisz na to uwagę 

swojemu koledze, który zamierza wykonać zdjęcie z użyciem takiej lampy? 

A. I’m afraid you mustn’t use a camera with a flash here. 

B. It’s prohibited to use a camera here. 

C. It’s against the law to take a camera from a gallery. 

5.3. Przyjaciel składa Ci szczere i serdeczne życzenia z okazji nadchodzących świąt. 

Jak zareagujesz? 

A. Thanks and the same to you. 

B. Thanks, I hope so. 

C. Thanks, I will. 

5.4. Widzisz, że kolega ma problem z wykonaniem zadania. Jak zaproponujesz 

mu pomoc? 

A. Can you help me, please? 

B. Do you need any help? 

C. Can you give me a helping hand, please? 

 

 

Zanim przystąpisz do uzupełniania luk, zapoznaj się uważnie z treścią całego tekstu. 
Uważnie czytaj nie tylko analizowane przez Ciebie pojedyncze zdanie z luką, ale również te 
fragmenty, które znajdują się przed nim i po nim. 
Po wykonaniu zadania przeczytaj cały tekst jeszcze raz, sprawdzając precyzyjność i poprawność 
wpisywanych przez siebie odpowiedzi. 

Zadanie 6. (0–3) 

Uzupełnij dialog, wpisując w każdą lukę (6.1-6.3.) brakującą część wypowiedzi, tak aby 

otrzymać spójny i logiczny tekst. Luki należy uzupełnić w języku angielskim. 

X: I’m a mum and I have got two                              6.1. : a boy and a girl. 

Y: How old             6.2. ? 

X: They are both four because they are twins. My son                                         6.3. than my 

daughter: he was born at 2 p.m. and Katie – that’s my little girl – at 2.15. 

 

 



 

 

  

Rozumienie tekstów pisanych 
 
Staraj się zawsze odnaleźć w tekście fragment, który będzie potwierdzał to, że wybrana przez 

Ciebie odpowiedź jest właściwa 

 
Zadanie 7. (0–4) 

Przeczytaj teksty. W zadaniach 7.1.–7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, 

zgodną 

z treścią tekstów. Zakreśl literę A, B albo C. 

7.1. The note was written 

A. to give Robert some information. 

B. to tell Robert about something he is 

forbidden to do. 

C. to inform Robert about the things he hasn’t 
 
 

Robert, 
John called and asked you to 
go to the gym at 4 not at 2 as 
you had previously arranged. 
Don’t forget to take Fluffy out 
for a walk before you leave. Be 
back before 7 – we’re going 
to Granny’s. It’s her birthday 
today. 

Mum 

 

 

 

 Dear Peter, 
Wishing you all the best for 
Christmas and the New Year. It 
seems no time at all since last 
Christmas, yet here it is again… 

 

 

7.2. The author wants to say that 

A. it seems a long time since the previous Christmas. 

B. time is passing very quickly. 



C. he has no time to do anything 

 

 

My water colours and brushes have 
disappeared. Have you taken them or 
hidden them somewhere? Let me know. 

Julia 

 

7.3. Julia 

A. is asking her brother to help her find her things. 

B. is complaining about her brother’s behaviour. 

C. is asking her brother about some items she needs for painting 

 

 

Buy one kilo of 

apples today, and 

you will get one 

lemon free! 

 

7.4. The customers 

A. are given a lemon if they buy a kilo of apples. 

B. will benefit from a special offer if they buy a lemon today. 

C. can have a discount if they buy a kilo of apples today. 


