
Instrukcja dla ucznia
1. Sprawdź, czy zestaw zadań zawiera 10 stron (zadania 1–11) i kartę odpowiedzi. 

Ewentualny brak stron zgłoś nauczycielowi nadzorującemu egzamin.
2. Na tej stronie i na karcie odpowiedzi wpisz swój kod oraz imię i nazwisko.
3. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania. Wykonuj zadania zgodnie 

z poleceniami.
4. Teksty do zadań od 1. do 4. zostaną odtworzone z płyty CD.
5. Rozwiązania zapisuj długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem. 

Nie używaj korektora.
6. W niektórych zadaniach podanych jest kilka odpowiedzi do wyboru, 

np. od A do F. Odpowiada im następujący układ na karcie odpowiedzi:

A B C D E F

Wybierz tylko jedną odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą, np. 
gdy wybierzesz odpowiedź B:

A C D E F

7. Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się 
pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz inną odpowiedź, np. 

A C D E

Powodzenia!

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ
JĘZYK ANGIELSKI – POZIOM PODSTAWOWY
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Czas pracy:
60 minut

Liczba punktów 
do uzyskania: 40
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WPISUJE UCZEŃ

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ 
NADZORUJĄCY

Uprawnienia ucznia 
do nieprzenoszenia 
zaznaczeń na kartę
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Zadanie 1. (0−5)
Usłyszysz dwukrotnie pięć tekstów. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu w zadaniach 
1.1.–1.5. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Zakreśl literę A, B albo C.

1.1. What will Meg and Tom eat? 

 A. B. C.

   

1.2. How long will Mary travel by bus? 

 A. 10 minutes B. 15 minutes C. 50 minutes

1.3. Where can you hear this announcement?

 A. B. C.

   

  
1.4. Who are the people talking about? 

 A. Ann’s boss B. Ann’s father C. Ann’s friends

1.5. What does Clara look like?

 A. B. C. 
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Zadanie 2. (0−4)
Usłyszysz dwukrotnie rozmowę dwóch młodych osób na temat kupowania prezentów pod choinkę. 
Na podstawie informacji zawartych w nagraniu dopasuj do każdej osoby (2.1.–2.4.) planowany dla 
niej prezent (A−E). Wpisz odpowiednią literę w każdą kratkę. 
Uwaga! Jeden prezent został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej z osób.

 Who? What? 

2.1. mother  A. a computer game 

2.2. brother  B. a bottle of aftershave 

2.3. sister  C. a book 

2.4. father  D. a scarf  

  E. a DVD 

Zadanie 3. (0−3)
Usłyszysz dwukrotnie wypowiedź na temat pewnego wydarzenia. Zdecyduj, które ze zdań  
3.1.–3.3. są zgodne z treścią nagrania (P – Prawda), a które nie (F – Fałsz). Zakreśl literę P albo F.

3.1. You need to have sports shoes to take part in the event. P F

3.2. Snacks and drinks will be for free. P F

3.3. The organizers encourage people to come to the event. P F

Zadanie 4. (0−4)
Usłyszysz dwukrotnie cztery wypowiedzi (4.1.–4.4.). 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. I want to go to the cinema.

B. She is cooking dinner now.

C. She’s a doctor.

D. Yes, it made me laugh.

E. Turn left and it’s round the corner.

4.1. 4.2. 4.3. 4.4.

Przenieś rozwiązania zadań od 1. do 4. na kartę odpowiedzi!
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Zadanie 5. (0−3)
Uzupełnij poniższe minidialogi (5.1.–5.3.), wybierając spośród podanych odpowiedzi brakującą 
wypowiedź jednej z osób. Zakreśl literę A, B albo C.

5.1. X: ____________________________

 Y: Our dish of the day – fish and a vegetable salad.

 A. Could you bring the menu, please?

 B. What would you recommend?

 C. What does a vegetarian eat?

5.2.  X: May I sit here?

 Y: ____________________________

 A. I’m sorry, this seat’s taken.

 B. This is our new chairman.

 C. Yes, you sit here a lot.

5.3. X: This is Ann. She’s my new classmate.

 Y: ____________________________

 A. What’s your name?

 B. The same to you!

 C. Nice to meet you.

Przenieś rozwiązania na kartę odpowiedzi!

Zadanie 6. (0−3)
Dla każdej z opisanych sytuacji (6.1.–6.3.) wybierz właściwą reakcję. Zakreśl literę A, B albo C.

6.1. Kolega dziękuje Ci za udzieloną mu pomoc. Co odpowiesz?

 A. You’re welcome. 

 B. You should be.

 C. You are right.

6.2. Twoja koleżanka wygrała konkurs matematyczny. Jak zareagujesz?

 A. Good luck!

 B. Glad you like it.

 C. Congratulations!

6.3. Chciałbyś (chciałabyś), żeby nauczyciel powtórzył pytanie. Co powiesz?

 A. Could you spell the question, please?

 B. Could you repeat the question, please?

 C. What does the question mean, please?

Przenieś rozwiązania na kartę odpowiedzi!
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Zadanie 7. (0−4)
Przeczytaj ogłoszenia 7.1.–7.4. Do każdego z nich dobierz odpowiednie zdanie (A–E).  
Wpisz rozwiązania do tabeli.
Uwaga! Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnego ogłoszenia.

DO YOU LIKE SINGING 
AND ACTING?

Come to the auditions 
for our new musical.
Thursday, 2.30 pm in the gym.

For more information, contact 
Mrs Davies, music teacher. 

IMPORTANT! 

Change in time of meeting with guest 

today!
The meeting planned for 1 pm will now 

start at 3 pm. Our guest is late because 

of the bad weather. 

We apologize for any inconvenience. 

 We are looking for a German speaking 
babysitter for our 3-year-old son 
to work at weekends 
from 3 p.m. to 9 p.m. 

No experience needed.

Call us on 602 552 102

 D o  n o t  t o u c h 
t h e  p a i n t i n g s .

N o  p h o t o s .

7.1. 7.2.

7.3. 7.4.

This text

A. informs us about a change. 

B. can be found at school. 

C. was written to find the right person for a job.

D. explains how something works.

E. is placed in an art gallery.

7.1. 7.2. 7.3. 7.4.

Przenieś rozwiązania na kartę odpowiedzi!
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Zadanie 8. (0−4)
Przeczytaj teksty. W zadaniach 8.1.–8.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią 
tekstu. Zakreśl literę A, B albo C.

Hi Amanda,

Greetings from France. Guess what? 
I’m doing a French course here.  
I came here on my own three days ago. 
My parents didn’t want to let me go 
but they changed their minds in the end. 
My brother is so jealous. He wants to 
go on a holiday like this too. I’ll write 
to you again next week.

Take care, 
Jane

Amanda Jones

17 Spark Hill

Brighton BN12 7AG

ENGLAND

8.1. Jane is spending her holiday 

A. with her parents.

B. with her brother.

C. alone.

Camilla
25th January 2015 

We have just moved to our new house. I have my own 
room now. It’s huge and very bright because it is painted 
light yellow. The best thing in it is the present my friends 
gave me – a painting of cute animals. I love it. My sister 
says she wants to get the same one too!

8.2. This text is about

A. Camilla’s new home. 

B. Camilla’s planned move to a new house.

C. the colour of the walls in Camilla’s sister’s room. 
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8.3. Why did Mary write to Ann?

A. To tell her she doesn’t have a dress.

B. To say that she won’t be at the party.

C. To tell Ann that she was disappointed about the test. 

In case of fire  
get out of the building as quickly 
as possible. Leave your belongings. 
If there is a lot of smoke, keep low 
to the ground. 
When you are out, call the fire brigade.

8.4. What shouldn’t you do in case of fire? 

A. Call the emergency number.

B. Leave the place immediately. 

C. Take your laptop with you.

 
Przenieś rozwiązania na kartę odpowiedzi!

Ann, I can’t come 
to the party. I’m 
so disappointed. 
I even bought a 
new dress but my 
mother asked me to 
babysit my brother. 
Have fun! See you 
tomorrow at school. 
Remember about 
the test.  Mary.
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Zadanie 9. (0−4)
Przeczytaj opisy trzech restauracji (A–C) oraz dotyczące ich pytania (9.1.–9.4.). Do każdego pytania 
dopasuj właściwą restaurację. Wpisz rozwiązania do tabeli. 
Uwaga! Jedna restauracja pasuje do dwóch pytań.

RESTAURANTS

A.

If you are not afraid of heights, visit Dinner in the Sky. These restaurants began in Belgium, 
but they are now all over the world. The tables in this restaurant are 50 metres above the 
ground, but they are perfectly safe and you’ll see some great views which you will remember 
for a long time. The place is famous for its delicious vegetarian dishes. Go there but don’t 
look down!

B.

Do you like water? If you enjoy beautiful views of underwater scenery, then head for the 
Maldives and the only all-glass restaurant in the world. While enjoying a delicious meal, you 
can watch fish swimming past. The restaurant is very popular but it may need to close in the 
future because of technical problems. Hurry! Don’t miss your chance.

C.

Are you ready for a new experience? If so, this restaurant will be a perfect choice. You won’t 
see the food which is served there. In this restaurant people eat with the lights off. 
Sometimes customers are surprised they have eaten something that they thought they didn’t 
like. So just trust your nose and fingers and enjoy your meal. 

Which restaurant would best suit someone

9.1. who isn’t afraid of the dark?

9.2. who would like to eat up in the air?

9.3. who likes wildlife?

9.4. who doesn’t eat meat?

 
Przenieś rozwiązania na kartę odpowiedzi!
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Zadanie 10. (0−3)
Przeczytaj tekst. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 
10.1.–10.3. Wpisz odpowiednią literę (A–F) obok numeru każdej luki.
Uwaga! Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.

A. disabled B. disability C. imagine D. live E. realized F. life 

Dear Diary,

Today was another great day in my life. 

At school we had a meeting with a famous 

explorer Jasiek Mela. He had an accident when 

he was a young boy. He lost an arm and a leg. 

Now he is 10.1. ____, but he leads a normal 

10.2. ____. It’s amazing that he climbed Mount 

Kilimanjaro. He told us about a film based 

on his life. Jasiek is very optimistic, clever 

and friendly. After this meeting, I 10.3. ____ 

what is important in my life. We should be 

happy with what we have: health, family and 

friends. I’ll never forget today.

Przenieś rozwiązania na kartę odpowiedzi!
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Zadanie 11. (0−3)
Przeczytaj tekst. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 11.1.–11.3. Zakreśl literę A, B albo C.

Message

From:

To:

Subject:

kris15@gmail.com

tim.ford@mail.uk

Hi!

Hi Tim,
How are you? I am with my family on holiday in Spain. We are staying 
in a hotel. Today the weather is good but it 11.1. ____ yesterday. 
We have seen a lot of famous places. I’ll show you 11.2. ____ photos 
when we meet. 
I’m so excited. My father has bought tickets for a football match. 
Tomorrow we 11.3. ____ going to see Barcelona play Atletico Madrid. 

See you soon!
Kris

11.1. A. rain B. raining C. rained

11.2. A. any B. some C. a

11.3. A. are B. be C. will

 
Przenieś rozwiązania na kartę odpowiedzi!
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Nr zad. Odpowiedzi

1.1 A B C

1.2 A B C

1.3 A B C

1.4 A B C

1.5 A B C

2.1 A B C D E

2.2 A B C D E

2.3 A B C D E

2.4 A B C D E

3.1 P F

3.2 P F

3.3 P F

4.1 A B C D E

4.2 A B C D E

4.3 A B C D E

4.4 A B C D E

5.1 A B C

5.2 A B C

5.3 A B C

6.1 A B C

6.2 A B C

6.3 A B C
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Nr zad. Odpowiedzi

7.1 A B C D E

7.2 A B C D E

7.3 A B C D E

7.4 A B C D E

8.1 A B C

8.2 A B C

8.3 A B C

8.4 A B C

9.1 A B C

9.2 A B C

9.3 A B C

9.4 A B C

10.1 A B C D E F

10.2 A B C D E F

10.3 A B C D E F

11.1 A B C

11.2 A B C

11.3 A B C
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