
Instrukcja dla ucznia
1. Sprawdź, czy zestaw zadań zawiera 9 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
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Czas pracy:
60 minut

Liczba punktów 
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KOD

* nieobowiązkowe

IMIĘ I NAZWISKO *

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. Where is Kelly going to spend the evening?

 A.  B.  C. 

1.2. Where are the people talking? 

 A.  B.  C. 

1.3. What do Peter’s parents want?

 A. to choose a present B. to play tennis C. to try on clothes

1.4. What’s in Elizabeth’s favourite salad? 

 A.  B.  C. 

1.5. What does Ann have in her new room now?

 A.  B.  C. 
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Zadanie 2. (0−4)
Usłyszysz dwukrotnie rozmowę na temat filmów. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu 
dopasuj do każdej osoby (2.1.−2.4.) preferowany przez nią rodzaj filmu (A−E). Wpisz odpowiednią 
literę w każdą kratkę. 
Uwaga! Jeden rodzaj filmu został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej z osób.

PEOPLE  TYPE OF FILM

2.1. Amy  A. horror

2.2. Amy’s sister  B. comedy

2.3. Jack  C. cartoon

2.4. Jack’s brother  D. disaster

   E. documentary

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. People of all ages can take part in the event. P F

3.2. There will be only activities connected with sport and music. P F

3.3. The organisers 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. Well, shorter than I expected. Only a week.

B. That’s not a good idea.

C. I knew you would do well.

D. What a pity!

E. Not really, I prefer detective stories.

4.1. 4.2. 4.3. 4.4.

Przenieś rozwiązania zadań od 1. do 4. na kartę odpowiedzi!



Próbny egzamin gimnazjalny z Nową Erą
   Język angielski – poziom podstawowy

4 z 9

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: Could you give me a hand with the bag?

 Y: ____________________________

 A. Here is my hand.

 B. Yes, of course. 

 C. What can you do for me? 

5.2.  X: What time does the bus leave?

 Y: ____________________________

 A. He is always on time.

 B. He lives near the bus stop.

 C. In ten minutes.

5.3. X: ____________________________

 Y: Help yourself!

 A. Can I have one more cake?

 B. Where were the sandwiches?

 C. My homework is so difficult!

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. Właśnie otrzymałeś(-aś) niespodziewany prezent od kolegi. Jak zareagujesz?

 A. How nice of you. 

 B. You should take it again.

 C. I’ll buy a different one.

6.2. Na kursie językowym poznałeś(-aś) nową osobę. Jak odpowiesz na powitanie?

 A. I am new here!

 B. I want to go home.

 C. Nice to meet you.

6.3. Chcesz kupić bilet na koncert. Jak zapytasz o cenę biletu?

 A. How many tickets can I buy?

 B. How much is the ticket?

 C. Should I pay in cash?

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.

This text

A. is for somebody who found a missing piece of clothing.

B. contains information about babysitting services.

C. informs people about changes in a timetable.

D. invites you to visit a place where you can do a sport.

E. invites people to shop more often.

7.1. 7.2. 7.3. 7.4.

Przenieś rozwiązania na kartę odpowiedzi!

7.1.  7.2. 

7.3. 7.4.

A NEW 
SWIMMING POOL 

OPENS ON 
APRIL 24.

You can fi nd this sports facility 
next to our local stadium.

Come and see the show. 
A swimming team will present 

their amazing skills.

Win a one-month pass on 
the opening day. 

ENJOY SHOPPING IN OUR 
SPORTS DEPARTMENT STORE! 

You can shop for as long 
and as much as you like.

If you have litt le children we can take 
care of them in one of our play areas 
situated near the swimming secti on.

ATTENTION!

Due to unexpected problems the 
swimming competition is postponed. 

Th e swimming contest will take place 
on Sunday instead of Friday. 

We apologise for any inconvenience this 
may cause.

 Have you seen my bag? 

Yesterday at the swimming pool I lost 
my bag. It is black with yellow stripes. 

My team swimming costume was inside. 
I need it as we have a team competi ti on 
this Sunday.

If found, please call me on 456 765 432.  
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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.

Mum, I had to go out. At 7 o’clock 
there is a documentary on TV that 
I need for school. Can you record it 
for me? I hope you are back home 
as usual and you will be able to do 
this. I don’t have time to explain 
what’s going on. See you later. 
Dorothy 

8.1. Dorothy wrote the message to

 A. ask her mum to do something for her.

 B. thank her mum for recording the film.

 C. tell her mum that she would be back at 7.

Message

From:

To:

Subject:

Jeff rey <jeff rey_r@coolmail.co.uk>

Tim <ti mothy.pierce@mailme.com>

Hi!

Hi, Tim!
I’ve just fi nished decorati ng the fl at. Now balloons, fl owers and candles 
are everywhere. I’m going shopping soon, as there are sti ll some things 
I need to buy for today’s party. I have asked my mum to make a pizza 
for us. A Hawaiian one – everyone will love it! Don’t forget to bring your 
mobile – it takes fantasti c pictures. 

See you soon, 
Jeff rey

8.2. Jeffrey’s email is about

A. his mother’s favourite pizza.

B. preparations for the party.

C. his old mobile phone.
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12th November

I’m so angry. I can’t go to the sports 

camp with my friends. It’s such a pity 

because I bought a fantastic tracksuit 

and trainers with my pocket money. 

But it’s all my fault. I wanted to 

practise before the camp so I went 

jogging in the forest. Unfortunately, 

I fell over and twisted my ankle. 

The doctor at the hospital told me that 

I should stay at home for at least two 

weeks. I can’t do any sport now, so 

going anywhere is impossible. Poor me. 

Hello Mary,

I hope you’re having a much more interesting 
time than I am here. I’m on holiday visiting 
my aunt. She is a nice person and I like 
chatting with her, but there’s nothing to 
do in her hometown – no cinema, not even 
a shopping centre, only forests everywhere. 
I haven’t met anybody, I have read all my 
books and I really don’t know what I can do 
here. Can you imagine – there’s no Internet 
access in this place. I’ll be here for about two 
more weeks. Maybe you would like to come 
and spend some time with me?

Kisses,
Meg

Przenieś rozwiązania na kartę odpowiedzi!

8.3.  Why can’t the author of the text 
go to the camp?

 A. She doesn’t have enough money.

 B. She has uncomfortable trainers.

 C. She has a health problem.

8.4. What can’t Meg do this holiday?

 A. shop online

 B. read novels

 C. walk in the wood
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Zadanie 9. (0−4)
Przeczytaj opisy trzech kół zainteresowań (A−C) oraz zdania ich dotyczące (9.1.–9.4). Do każdego 
zdania dopasuj odpowiednie koło zainteresowań. Wpisz rozwiązania do tabeli. 
Uwaga! Jedno koło zainteresowań pasuje do dwóch zdań.

SCHOOL CLUBS

A.

Future Leaders. Can you imagine yourself as a business person? Do you want to own 
a company in the future? This is the perfect place for you. We will show you how to start 
your first business even if you don’t have any money. You can learn how to be a good leader 
and how to work in a team. Our guests will share their experience and knowledge in the 
field of business. Some of them are foreigners so you will practise your language skills.

B.

Choir. Do you like performing in front of an audience? Instead of singing in the shower, join 
our choir. You will have the chance to develop your talent for singing, spend time among 
people who share your interests and learn from professional musicians. In recent years we 
have won many competitions, even international ones, so expect trips abroad.

C.

Spanish Club. We will show you that learning languages is not only about memorising 
grammar rules and words. It’s also about the culture and traditions of different countries. 
You will sing traditional Spanish songs, have some cooking lessons where you will try 
delicacies from Latin America, and finally watch films in Spanish without any subtitles. 
You won’t notice how quickly you improve your language skills.

In this club students can

9.1. prepare foreign dishes.

9.2. travel to different countries.

9.3. learn important professional skills.

9.4. have a chance to be visited by people from abroad.

 
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. has B. Scottish C. most D. Scotland E. is F. very

The caber toss is a traditional 10.1. ____ sports event in which competitors throw a large piece of 
wood called a caber. It 10.2. ____ almost 6 meters long and weighs 79 kg. Legend says that during wars 
people threw pieces of wood over rivers to create bridges. Scotland is a very wet country and the water 
in rivers and streams is very cold. These bridges allowed people to cross the rivers quickly and safely. 
Nowadays the event is part of one of the 10.3. ____ entertaining festivals in Scotland. 

Przenieś rozwiązania na kartę odpowiedzi!

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

Message

From:

To:

Subject:

Mary <mary.wilson@mailme.com>

Bob <robert_wooley@coolmail.co.uk>

Hello!

Hello Bob,
Just a quick note to tell you what 11.1. ____ happened recently. You won’t 
believe it – my friend Emily had 11.2. ____ car accident. Fortunately, she 
feels ok but the car was damaged. She walks to work now, so she has to 
wake up earlier. I hope she will drive more 11.3. ____ in the future.
That’s all for now.

Bye,
Mary

11.1. A. has B. have C. was

11.2. A. the B. an C. a

11.3. A. careful B. carefully C. care

Przenieś rozwiązania na kartę odpowiedzi!





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

KOD
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