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Instrukcja dla ucznia 

1. Sprawdź, czy test zawiera 9  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, 3, 5 i 6) poprawna jest tylko jedna odpowiedź. 

Odpowiadającą jej literę należy wpisać w odpowiednią rubrykę karty odpowiedzi. Staraj się 

nie popełniać błędów przy zapisywaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne rozwiązanie 

skreśl i napisz inną odpowiedź.  

6. W zadaniach otwartych (zadania 2 i 4) zapisz odpowiedzi starannie i czytelnie  

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

7. Sprawdzana będzie tylko karta odpowiedzi. Za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź 

otrzymasz jeden punkt, a za odpowiedzi błędne lub brak odpowiedzi – zero punktów.  

8. 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.  

9. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikują się uczniowie, którzy zdobędą minimum 32 punkty 

na 40 możliwych. 

10. Na udzielenie odpowiedzi masz 60 minut. Jeśli skończysz pracę przed wyznaczonym 

czasem, pozostań w sali na swoim miejscu.  

 

Życzymy Ci powodzenia!
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I – CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM 

 

Zadanie 1          _____/7 pkt. 

Przeczytaj uważnie tekst, a następnie przyporządkuj właściwe muzeum A – E do każdego 

z podanych zdań 1.1. – 1.7. Każda z liter może być użyta więcej niż 1 raz. Zapisz litery 

odpowiadające rozwiązaniom na karcie odpowiedzi.  

 

A. THE METROPOLITAN MUSEUM OF ART 

With over two million works of art spanning 5,000 years of culture at one of NYC's most 

frequently visited attractions, The Metropolitan Museum of Art presents the best of human 

creativity from across the globe. The museum collections range from ancient Egyptian 

treasures to the 19th century American inventions. Some of the exhibitions are free if you have 

the New York Pass.  

 

B. AMERICAN MUSEUM OF NATURAL HISTORY 

It is one of the largest and most innovative museums in the world, which provides a journey 

through the universe. Visitors walk though a recreation of an African rainforest and see the 

world’s largest collection of dinosaur fossils, with over 600 specimens on display. The New 

York Pass allows 50 per cent discount on entrance tickets for students. Admission is free for 

seniors over 65. 

 

C. BROOKLYN MUSEUM 

It is the second biggest art museum in the US, and one of the major art institutions in the 

world. It contains collections that include over 1 million masterpieces including ancient 

artifacts as well as contemporary painting and sculpture, all of which come from Europe and 

the Mediterranean. The New York Pass is not valid in this museum. However, tickets are 50 

per cent off for students, children under 12 and seniors over 65. 

 

D. NEW YORK HALL OF SCIENCE 

With more than 400 interactive exhibits, this is New York’s only hands-on science and 

technology center. Visit Biochemistry Discovery Lab and play scientist. See a microbe zoo, 

and let your body provide the electric connection to make music! Young visitors can play at 

the Science Playground. New York Pass holders can enter free of charge. 

 

E. WEEKSVILLE HERITAGE CENTRE 

It brings African American history to life! Tour the newly-restored houses or attend 

education, preservation, music, and walking tours for all ages. There’s a lot to discover about 

how African Americans lived in the 19th and early 20th centuries. The New York Pass grants 

free admission and 15% off in the Museum Shop. 

Adapted from www.newyorkpass.com 
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1.1. It provides additional attraction for children.  

1.2. The displays there include art from all over the world.  

1.3. New York Pass holders aren’t entitled to any benefits there.  

1.4. Visitors to the place get a chance to experience a sample of African nature.  

1.5. New York Pass holders can purchase souvenirs at a discounted price.  

1.6. It ranks among NYC’s top tourist destinations.  

1.7. Modern art is on display there.  

  

II – GRAMATYKA 

 

Zadanie 2          _____/7 pkt. 

Przekształć zdania 2.1. – 2.7. przy użyciu wyrazu podanego drukowanymi literami tak, by 

zachować znaczenie zdania wyjściowego. Nie należy zmieniać formy podanego wyrazu. 

W każdą lukę należy wpisać od 3 do 5 wyrazów. Zapisz rozwiązania na karcie odpowiedzi.  

 

2.1. She doesn’t read newspapers any more. GIVEN 

 She _________________________________ newspapers. 

 

2.2. It's years since Mr Smith went on vacation. HAS 

 Mr Smith _________________________________ for years.   

 

2.3. Drinking coffee in the evening is not a good idea for elderly people. BETTER  

 Elderly people _________________________________ in the evening. 

 

2.4. It is possible that Mike is still at the library. MIGHT 

 Mike _________________________________ at the library. 

 

2.5. Did a dog bite your sister? BY 

 Was _________________________________ a dog? 

 

2.6. In the past laptops used to be much more expensive. THAN 

 These days laptops _________________________________ to be. 
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2.7. ‘I’m sorry that I broke your phone, Mary’ said Tim. APOLOGIZED 

 Tim _________________________________ her phone. 

 

 

Zadanie 3          _____/6 pkt. 

Przeczytaj zdania 3.1. – 3.6. oraz cztery możliwości odpowiedzi. Wybierz poprawną 

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

 

3.1. My brother wants to visit .... Buckingham Palace to see …. Queen Elizabeth II. 

 A. -, -      B. the, -   

 C. the, the     D. -, the     

 

3.2. There are .... candidates for this job than we expected. 

 A. much more     B. fewer   

 C. little     D. less  

 

3.3. Please be honest …. me. I want to hear the truth.  

 A. about     B. for   

 C. with      D. to 

 

3.4. I will call you when .... all the housework. 

 A. I finish     B. I will finish  

 C. I finished     D. finishing 

 

3.5. I couldn't sleep .... being very tired. 

 A. even though       B. although  

 C. in spite     D. despite  

 

3.6. The view was wonderful. If I .... a camera with me, I'd have taken a few pictures. 

 A. would have     B. had had 

 C. had      D. would have had  
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III – SŁOWNICTWO 

 

Zadanie 4          _____/6 pkt. 

Przeczytaj zdania 4.1 - 4.6., a następnie uzupełnij luki w każdym z nich jednym słowem, 

powstałym przez przekształcenie odpowiedniego wyrazu z ramki. Dwa wyrazy w ramce 

zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnego ze zdań. Wymagana jest pełna 

poprawność ortograficzna wpisywanych słów. Zapisz rozwiązania na karcie odpowiedzi.  

 

4.1. The little boy was really suspicious when the nurse told him that he needn't worry 

 because the injection would be ____________. 

 

4.2. Tracy has ____________ for work again. I'm sure the boss will be furious with her. 

 

4.3. The teacher looked at my composition and made a few ____________ what I should    

 improve.  

 

4.4. The ____________ between the two sisters is incredible. They look like twins! 

 

4.5. Joanna’s brother ____________ cornflakes on television. Have you seen the commercial?  

 

4.6. The story she told me was simply ____________! Did she really think I would buy it?  

 

 

Zadanie 5          _____/6 pkt. 

Przeczytaj zdania 5.1. – 5.6. oraz cztery możliwości odpowiedzi. Wybierz poprawną 

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

 

5.1. When the player scored the winning goal all the .... in the stadium exploded with joy. 

 A. audience      B. viewers  

 C. participants     D. spectators   

SUGGEST ARRANGE SIMILAR PAIN 

ADVERT SLEEP TROUBLE BELIEVE 
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5.2. Before the exam most of the students seemed .... but Jack looked really calm. 

 A. tense      B. insensitive   

 C. unreliable     D. stressful   

 

5.3. Our mountain trek was so .... that we all fell asleep the moment we returned to the hotel. 

 A. hardly     B. tired   

 C. exhausting     D. astonishing    

 

5.4. It turned out she wasn't serious. She was only .... my leg. 

 A. pulling     B. touching  

 C. stroking     D. holding  

 

5.5. You can always rely on Pete. He will never .... 

 A. take you over    B. let you down   

 C. see you off     D. put you up 

 

5.6. The wedding has been …. until January.  

 A. called off     B. set off 

 C. put off     D. turned off 

 

V - KULTURA 

 

Zadanie 6          _____/8 pkt. 

Przeczytaj zdania 6.1. – 6.8. oraz cztery możliwości odpowiedzi. Wybierz poprawną 

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

 

6.1. How many stars and stripes are there on the American flag? 

 A. 15 stripes and 48 stars    B. 17 stripes and 49 stars 

 C. 13 stripes and 50 stars   D. 11 stripes and 45 stars 

 

6.2. Which of these activities was Buffalo Bill Cody NOT involved in? 

 A. delivering letters    B. farming 

 C. theater     D. buffalo hunting  
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6.3. What is the name of the festival held annually in New Orleans 12 days before Ash Wednesday? 

 A. Memorial Day    B. Thanksgiving 

 C. Spirit of America    D. Mardi Gras 

 

6.4. What is the name of a world-famous American company launched in 1886 by J. Pemberton? 

 A. Pampers     B. Coca Cola  

 C. McDonald’s    D. Levi’s  

 

6.5. Which of these is the oldest American university? 

 A. Harvard     B. Stanford  

 C. Yale     D. Columbia 

 

6.6. Where are the Great Lakes located? 

 A. in the south-east of the US  B. in the north-east of the US  

 C. in the south-west of the US  D. in the north-west of the US 

 

6.7. Where does one need to go in order to see the White House? 

 A. Washington state    B. New York state 

 C. District of Columbia   D. Pennsylvania state 

 

6.8. Which of these is an east coast state? 

 A. Arizona     B. Illinois 

 C. Texas     D. North Carolina    
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KARTA ODPOWIEDZI 
 

(wypełnia komisja) 
Kod ucznia          SUMA PUNKTÓW 
          ZA CAŁY ARKUSZ  
 
Data urodzenia ucznia  

      dzień        miesiąc                  rok 
 
 
ZADANIE 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ZADANIE 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Numer 
zadania 

Odpowiedzi 

1.1.  

1.2.  

1.3.  

1.4.  

1.5.  

1.6.  

1.7.  

 

  

Numer 
zadania 

Odpowiedzi 

2.1.  

2.2.  

2.3.  

2.4.  

2.5.  

2.6.  

2.7.  
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ZADANIE 3              ZADANIE 4   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ZADANIE 5                            ZADANIE 6  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Numer 
zadania 

Odpowiedzi 

3.1.  

3.2.  

3.3.  

3.4.  

3.5.  

3.6.  

Numer  

zadania 
Odpowiedzi 

4.1.  

4.2.  

4.3.  

4.4.  

4.5.  

4.6.  

Numer 
zadania 

Odpowiedzi 

6.1.  

6.2.  

6.3.  

     6.4.  

6.5.  

6.6.  

6.7.  

6.8.  

Numer 
zadania 

Odpowiedzi 

5.1.  

5.2.  

5.3.  

5.4.  

5.5.  

5.6.  


	



