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Instrukcja dla ucznia 

1. Sprawdź, czy test zawiera 12  stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś Komisji. 

2. Czytaj uważnie wszystkie zadania. 

3. Pisz czytelnie i używaj tylko długopisu lub pióra z czarnym lub niebieskim atramentem. Nie 

używaj korektora. 

4. Test, do którego przystępujesz, zawiera 6 zadań. Wśród nich są zadania zamknięte 

i zadania otwarte.  

5. W każdym zadaniu zamkniętym  (zadania 1, 2, 4, 5) poprawna jest tylko jedna odpowiedź. 

Literę, którą oznaczone jest poprawne rozwiązanie wpisz w odpowiednią rubrykę karty 

odpowiedzi. Staraj się nie popełniać błędów zapisując odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, 

błędne rozwiązanie skreśl i napisz inną odpowiedź.  

6. W zadaniu 3 (zadanie otwarte) zapisz odpowiedzi starannie i czytelnie  

w miejscach wyznaczonych na karcie odpowiedzi. Pomyłki przekreślaj (nie stosuj korektora). 

7. Sprawdzana będzie tylko karta odpowiedzi. W zadaniach 1, 2 i 5 za każdą poprawnie 

udzieloną odpowiedź otrzymasz jeden punkt, a w zadaniach 3 i 4 pół punktu. Za odpowiedzi 

błędne lub brak odpowiedzi otrzymasz zero punktów. 

8. W zadaniu 6 masz za zadanie napisać e-mail do kolegi. Napisz go starannie i czytelnie 

w czystopisie. Jeśli skorzystasz z brudnopisu, nie zapomnij o przepisaniu listu do czystopisu.  

9. Podczas trwania konkursu nie możesz korzystać ani z pomocy naukowych, 

ani z podpowiedzi kolegów – narażasz ich i siebie na dyskwalifikację. Nie wolno Ci również 

zwracać się z jakimikolwiek wątpliwościami do członków Komisji.  

10. Laureatami konkursu zostaną uczniowie, którzy zdobędą minimum 34 punkty na 40 

możliwych. 

11. Na udzielenie odpowiedzi masz 75 minut. Jeśli skończysz pracę przed wyznaczonym 

czasem, pozostań w sali na swoim miejscu.  

Życzymy Ci powodzenia! 
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I – SŁUCHANIE ZE ZROZUMIENIEM 

 

Zadanie 1          _____/6 pkt. 

Przeczytaj uważnie zdania 1.1. – 1.6., a następnie wysłuchaj dwukrotnie nagrania. Zdecyduj 

czy zdania są zgodne z treścią nagrania (T- true) czy fałszywe (F- false). Zapisz literę T lub F 

odpowiadającą rozwiązaniu  na karcie odpowiedzi.  

 T F 

1.1. The latest WHO survey shows British teenagers are among the happiest.    

1.2. Rachel, Dan and Chloe have the same opinion about British teens’ moods.   

1.3. Chloe’s parents tell her they expect her to study at Cambridge.   

1.4. Dan would like to be heavier than he is at present.   

1.5. It takes many attempts for Rachel to take a selfie she’s satisfied with.   

1.6. The interview with the teenagers is taking place during a break at school.    

Source: Club 3/2017  
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II – CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM 

 

Zadanie 2          _____/6 pkt. 

Przeczytaj uważnie tekst, a następnie zdania A – G. Dopasuj odpowiednie zdanie do każdej 

z luk w tekście 2.1 – 2.6. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej z luk. 

Zapisz litery A – G odpowiadające poprawnemu rozwiązaniu na karcie odpowiedzi.  

   

 

WASTED OPPORTUNITIES 

 

Two boys are talking loudly. Three girls come in late. Another girl can’t find her pen. 

2.1. ____. “It starts with talking and general messing about,” says 16-year-old Charlotte 

Richman from Beaminster. “But then the teacher shouts. 2.2. ____. This is because there 

doesn’t seem to be much work going on.” It takes the teacher five minutes to get the pupils to 

listen. 2.3. ____. And it’s the pupils who suffer losing so much time they could spend 

studying. “The people who want to learn don’t get to do it,” says Charlotte.  

Teachers are fed up with bad behaviour. It means they can’t do what they are paid to 

do - teaching. 2.4. ____. “Some kids don’t know how to behave in any social situation – 

whether it’s in a classroom or a restaurant,” says another teacher, Jim Porter. 2.5. ____. He 

has visited thousands of schools. “We do not have a crisis in behaviour in school,” writes Sir 

Alan. Schools Minister Ed Balls agrees with his teachers and his inspector. Most behaviour is 

good, he believes, but there is also lots of behaviour that is not acceptable. This year, 

behaviour teams will go into schools where the teachers need help. 2.6. ____. “We’re not 

children,” says Brandon from Luton. “We know what’s good and bad behaviour. It’s our 

education and our lives!” 

    Adapted from: Crown 1/2010   

 

A. 
These become hours, the hours become days and the days become weeks – five weeks 

to be exact. 

B. But the Government’s Schools Inspector, Sir Alan Steer, doesn’t agree. 

C. These examples include eating and drinking in class, using mobiles and swearing.  

D. 
According to a new survey, these things mean teachers and pupils lose five weeks of 

lesson time every year! 

E. But pupils can take control and be helpful too. 

F. And when he does that, everyone else takes it as a signal to talk. 

G. “We’re not police and we’re not parents,” says one of them. 
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III – GRAMATYKA I SŁOWNICTWO 

 

Zadanie 3          _____/6 pkt. 

Przekształć słowa podane w nawiasach w zdaniach 3.1. – 3.12. W niektórych przypadkach 

należy również dodać słowo lub słowa, niewystępujące w nawiasie, tak aby całość logicznie 

łączyła się z podanym już fragmentem. Poprawne rozwiązania mają od 2 do 5 słów. Zapisz 

rozwiązania na karcie odpowiedzi.  

 

3.1. Last week our teacher (make/we/take) the test again because of the poor results. 

       Last week our teacher ____________________ the test again because of the poor results. 

 

3.2. She (not/finish/write) last chapter of her book yet. 

       She _________________________ last chapter of her book yet. 

 

3.3. What (your brother/look)? Is he tall and slim like you? 

What _____________________________? Is he tall and slim like you? 

 

3.4. I haven’t seen Betty for ages. She (can/move) to her boyfriend’s flat as she’d planned.  

       I haven’t seen Betty for ages. She ____________________ to her boyfriend’s flat as 

she’d planned. 

 

3.5. Mr Turner said he (start/build) a summer cottage the following year. 

       Mr Turner said he _________________________ a summer cottage the following year.  

 

3.6. I’m not sure if (pizza/eat) Chinese people. I think they prefer their own cuisine. 

       I’m not sure if ________________________ Chinese people. I think they prefer their 

own cuisine. 

 

3.7. This film (not/seem/suitable) children under the age of 12.  

       This film __________________________ children under the age of 12.  

 

3.8. If I (know/get) to the nearest shop, I wouldn’t be asking you!  

       If I ___________________________  to the nearest shop, I wouldn’t be asking you. 

 

3.9. Your car (need/wash) because it’s filthy! 

       Your car _________________________ because it’s filthy! 
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3.10. I want just (little/cream) my strawberries, please.  

       I want just ___________________________ my strawberries, please. 

 

3.11. Next summer we’re planning to visit (town/Shakespeare) was born. 

         Next summer we’re planning to visit _________________________ was born. 

 

3.12. If you are the one who broke Lisa’s glasses you should (apologize/do) it. 

         If you are the one who broke Lisa’s glasses you should ________________________ it. 

 

 

Zadanie 4          _____/6 pkt. 

Przeczytaj zdania 4.1 – 4.12. oraz cztery możliwości odpowiedzi. Wybierz poprawną 

odpowiedź i zapisz odpowiadającą jej literę A, B, C, D  na karcie odpowiedzi. 

 

4.1. The museum was close to school, so we went there ____. 

A. on feet   B. by foot   C. on foot   D. by feet 

 

4.2. Patricia used to be a thin child but now she’s getting more and more ____. 

 A. fatter  B. plump  C. slim   D. choppy 

 

4.3. Many buildings collapsed during the ____. 

 A. drought  B. arson  C. downpour  D. earthquake 

 

4.4. I’ve prepared some salad and now I need to ____ some chicken. I like it crispy. 

 A. roast  B. boil   C. stir   D. bake 

 

4.5. After a long trial the jury decided that the man was ____ and let him go. 

 A. guilty  B. accused  C. innocent  D. suspicious 

 

4.6. The tennis ____ made a mistake and, as a consequence, the British player lost the game. 

 A. judge  B. referee  C. court  D. umpire 

 

4.7. I asked Jim to help me with my project but he ____. 

 A. denied  B. refused  C. doubted  D. warned 

 

4.8. He can’t play the match today because of a knee ____. 

 A. sickness  B. sore   C. injury  D. hurt 
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4.9. Do these shoes ____ my blue skirt? 

 A. fit    B. match  C. suit   D. go  

 

4.10. Brazil ____ 35% of world’s coffee and then exports most of it. 

 A. affords  B. demands  C. consumes  D. grows 

 

4.11. She took her credit card with her ____ she ran out of cash. 

 A. in case  B. otherwise  C. however  D. in spite of 

 

4.12. It’s really sad when people are ____ of others’ possessions. Money isn’t everything. 

 A. insensitive  B. anxious  C. envious  D. arrogant  

 

 

 

IV - KULTURA 

 

Zadanie 5          _____/8 pkt. 

Przeczytaj zdania 5.1. – 5.8. oraz cztery możliwości odpowiedzi. Wybierz poprawną 

odpowiedź i zapisz odpowiadającą jej literę A, B, C, D  na karcie odpowiedzi.  

 

5.1. Guy Fawkes Night is celebrated in England annually on 

 A. December 26th      

B. February 14th   

 C. May 4th     

D. November 5th  

 

5.2. Trooping the Colour is a celebration of  

 A. the beginning of Lent.      

B. Queen’s birthday.  

 C. the Opening of Parliament.     

D. the first day of spring. 

 

5.3. A traditional English breakfast does NOT include 

 A. beans on toast.     

B. hash browns. 

 C. haggis.     

D. fried eggs. 
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5.4. Which of these is a royal residence situated outside London? 

A. Windsor Castle       

B. Kensington Palace 

 C. Buckingham Palace      

D. The Palace of Westminster 

 

5.5. The highest mountain in England at 978 metres is 

 A. Scafell Pike     

B. Ben Nevis 

 C. Mount Snowdon     

D. Windermere 

 

5.6. The Twenty20 is a name of 

 A. a famous shop in London.       

B. a type of a cricket match. 

 C. a national park in Wales.      

D. an elite Scottish high school. 

 

5.7. Which of these world-famous bands does NOT come from Britain? 

 A. The Rolling Stones 

 B. Queen 

 C. The Doors 

 D. The Beatles 

 

5.8. Oxbridge is  

 A. the tallest structure in the capital of Northern Ireland. 

B. the name of London’s main bridge. 

 C. a town in Wiltshire where Stonehenge is located. 

 D. the combination of names of Britain’s two most famous universities.  
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V – PISANIE 

 

Zadanie 6          _____/8 pkt. 

Twoja szkoła nawiązała współpracę ze szkołą z Anglii. Wkrótce wraz z innymi uczniami 

pojedziesz na wymianę do angielskiej rodziny. Otrzymałeś właśnie adres e-mailowy swojego 

korespondenta. W e-mailu do niego:  

 Poinformuj go o swoich zainteresowaniach;  

 Opisz jak wygląda typowy dzień w polskiej szkole; 

 Określ jakie masz oczekiwania związane ze swoim pobytem w Anglii. 

 

Pamiętaj o zachowaniu odpowiedniej formy i stylu listu. Nie umieszczaj w liście żadnych 

adresów. Odnieś się do wszystkich trzech podpunktów, pamiętając, że długość listu powinna 

wynosić od 90 do 100 wyrazów. Formy skrócone np. isn’t, don’t won’t liczą się jak jedno 

słowo. Słowa, które zostały podane na początku i końcu listu nie wliczają się do limitu słów. 

 

UWAGA: Treści przekazane w liście powyżej 120go wyrazu zostaną skreślone i nie będą 

oceniane. Ocenie podlega praca zapisana w CZYSTOPISIE. Oceniana jest treść wypowiedzi 

(0-2 pkt), forma (spójność i logika) wypowiedzi (0-2 pkt), znajomość środków językowych 

(0-2 pkt) oraz ich poprawność (0-2 pkt). 

 

CZYSTOPIS 

 

Dear Ian, 

As you probably know our schools have started cooperation and soon I as well as some of my 

friends will be visiting you in England. That’s why I’ve decided to write to you and get to 

know you a little bit better. My name is XYZ and I’m 14 years old. 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
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....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Anyway, I have to finish now. I can’t wait to get an e-mail from you! 

 

Cheers, 

XYZ 
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Brudnopis (nie podlega ocenie) 
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KARTA ODPOWIEDZI 

 

Kod ucznia           

 

Data urodzenia ucznia       dzień        miesiąc                  rok 

 

ZADANIE 1     ZADANIE 3 

   

ZADANIE 2 

 

 

 

        

 

 

Numer zadania Odpowiedzi 

3.1.  

3.2.  

3.3.  

3.4.  

3.5.  

3.6.  

3.7.  

3.8.  

3.9.  

3.10.  

3.11.  

3.12.  

Numer 

zadania 
Odpowiedzi 

1.1.  

1.2.  

1.3.  

1.4.  

1.5.  

1.6.  

Numer 

zadania 
Odpowiedzi 

2.1.  

2.2.  

2.3.  

2.4.  

2.5.  

2.6.  
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ZADANIE 4                 ZADANIE 5   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZADANIE 6 (wypełnia komisja) 

 

TREŚĆ FORMA ZAKRES POPRAWNOŚĆ SUMA 

0-1-2 0-1-2 0-1-2 0-1-2  

 

 

SUMA PUNKTÓW ZA CAŁY ARKUSZ (wypełnia komisja) 

 

Numer 

zadania 
Odpowiedzi 

5.1.  

5.2.  

5.3.  

5.4.  

5.5.  

5.6.  

5.7.  

5.8.  

Numer 

zadania 
Odpowiedzi 

Numer 

zadania 
Odpowiedzi 

4.1.  4.7.  

4.2.  4.8.  

4.3.  4.9.  

4.4.  4.10.  

4.5.  4.11.  

4.6.  4.12.  

 




