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Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY

KOD UCZNIA

miejsce
na naklejkę
z kodem

PESEL

dysleksja

EGZAMIN
W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM
Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
POZIOM ROZSZERZONY

KWIECIEŃ 2012

Instrukcja dla ucznia
1. Sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny zawiera 10 stron.
Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi.
2. Zestaw egzaminacyjny zawiera 13 zadań.
3. Teksty do zadań od 1. do 7. zostaną odtworzone z płyty CD.

Czas pracy:
90 minut

4. Wszystkie zadania rozwiązuj długopisem lub piórem.
5. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania.
6. Wykonuj zadania zgodnie z poleceniami.
7. W zadaniach, w których podano kilka odpowiedzi do wyboru,
tylko jedna odpowiedź jest poprawna.
W niektórych zadaniach musisz wpisać znak
w kratkę obok
poprawnej odpowiedzi, np.
A.



B.



C.

Liczba punktów
do uzyskania: 40



W innych zadaniach musisz wpisać w kratkę odpowiednią
literę, np.
1. C
8. Jeśli się pomylisz, otocz kratkę z błędną odpowiedzią kółkiem
i podaj inną odpowiedź, np.
A.



B.



C.



albo
1. C

E
Powodzenia!
GA-R8-122

Zadanie 1. (0–4)
Usłyszysz dwukrotnie wypowiedzi czterech osób na temat ulubionych
potraw. Do każdej wypowiedzi dopasuj potrawę (A–E), którą dana osoba
najbardziej lubi jeść. Jedna potrawa nie pasuje do żadnej osoby. Wpisz
odpowiednią literę w każdą kratkę (1.–4.).
A.

B.

C.

D.

E.

1.

2.

3.

4.


Zadanie 2. (0–1)
Usłyszysz dwukrotnie rozmowę przyjaciół. O czym rozmawiają? Wpisz
znak X w kratkę obok odpowiedzi A, B albo C.
They are talking about
A. match results.
B. last weekend.
C. their holiday plans.

Strona 2 z 10

Zadanie 3. (0–1)
Usłyszysz dwukrotnie rozmowę przyjaciół. O czym rozmawiają? Wpisz
znak X w kratkę obok odpowiedzi A, B albo C.
They are talking about
A. sport.
B. school.
C. friends.

Zadanie 4. (0–1)
Usłyszysz dwukrotnie wypowiedź Lindy. Dlaczego Linda dzwoni do Susan?
Wpisz znak X w kratkę obok odpowiedzi A, B albo C.
Linda wants to
A. thank Susan for help.
B. inform Susan about a test.
C. ask Susan about her test.

Zadanie 5. (0–1)
Usłyszysz dwukrotnie rozmowę dwóch osób. Gdzie rozmawiają? Wpisz
znak X w kratkę obok odpowiedzi A, B albo C.
They are
A. at a train station.
B. at a cinema.
C. at an airport.
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Zadanie 6. (0–1)
Usłyszysz dwukrotnie wypowiedź Dana. Gdzie mieszka Dan? Wpisz znak X
w kratkę A, B albo C.
Dan lives
A. in a village.
B. in a small town.
C. in a big city.
Zadanie 7. (0–1)
Usłyszysz dwukrotnie wypowiedź Ann. Jaki rodzaj filmów Ann lubi
najbardziej? Wpisz znak X w kratkę obok odpowiedzi A, B albo C.
Ann likes
A. fantasy films.
B. comedies.
C. horrors.

Zadanie 8. (0–3)
Przeczytaj teksty. Odpowiedz na pytania. Wpisz znak X w kratkę A albo B.
1. Who invites Ron to a party?

A.



B.

Ron,
Have you heard that Kelly
is organising a party on
Saturday? She hasn’t invited
me and I’m very angry.
Mika



Ron,
Would you like to come to my
party on Saturday? It would
be really nice! Let me know
if you’re coming.
Kelly
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2. Which girl writes about her problem?

A.



B.

Jane,
If you have
a problem with
opening my e-mails
just text me.
Bella



Bella,
I can’t open your
e-mails. What
should I do? How
can I open them?
Please help.
Jane

3. Who wants to buy a bicycle?

A.



B.

Julia,
I am at the seaside and I’m working
as a waitress in a small restaurant
near the beach. I’m serving
customers. I’m working because
I need money for a new bike.
Tina



Julia,
I’m in the mountains. The weather
is beautiful. We are walking a lot
and riding bicycles. I am coming
back on 25th July.
Best wishes,
Sandra
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Zadanie 9. (0–4)
Przeczytaj tekst. Dopasuj nagłówek (A–E) do każdej części tekstu. Jeden
nagłówek nie pasuje do żadnej części tekstu. Wpisz odpowiednią literę
w każdą kratkę (1.–4.).
A.
Books

B.
Clothes

C.
Fruit

D.
Pets

E.
Vegetables

REDWOOD MARKET
Redwood Market is the biggest market in my town. You can buy almost
everything there.
1.


At Redwood Market you can get denim jackets, warm sweaters and lovely
dresses. The problem is that you can’t try them on because there are
no changing rooms.

2.


Many people sell interesting novels so it’s easy to find something nice
to read. You can choose from horror, adventure and love stories. They are
very cheap.

3.


My mum likes going to Redwood Market because there are always fresh
carrots and potatoes there. She also buys tasty peppers and tomatoes
at the market.

4.


I like going to the sections where people sell puppies and kittens. There are
also talking parrots and white rats for sale. I’d like my mum to buy me a little
dog but she doesn’t want to.
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Zadanie 10. (0–3)
Przeczytaj tekst. Uzupełnij go brakującymi zdaniami (A–D). Jedno zdanie
nie pasuje do tekstu. Wpisz odpowiednią literę w każdą kratkę (1.–3.).

Boy:

Hi, Jill. What’s the matter? You don’t look well.

Girl:

Hi, Tony. 1.

Boy:

So you shouldn’t go out today. 2.

Girl:

But I can’t. I have to go to the library.

Boy:

Do you really have to go there today?

Girl:

Yes, I need to give the books back.

Boy:

3.

Girl:

Oh, great! Thanks.






Just give me the books and I will take them back.

A. I can help you if you want.
B. But you have to go there.
C. You need to stay in bed.
D. I think I have a cold.

Strona 7 z 10

Zadanie 11. (0–5)
Co przedstawiają rysunki? Wpisz w kratki brakujące litery.
1.
r

r

2.
h

u

e

3.
p

c

s

p

c

e

l

4.

5.
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Zadanie 12. (0–5)
Wpisz słowo podane w nawiasie we właściwej formie.
1. Mark (have) _________________________ lunch at the moment.
2. I (not like) _________________________ History but I like Science.
3. Emily has got three (hamster) _________________________.
4. They prefer (play) _________________________ football to volleyball.
5. Tom always (eat) _________________________ cornflakes for breakfast.

Zadanie 13. (0–10)
Odpowiedz na pytania dotyczące obrazków pełnymi zdaniami w języku
angielskim.
Obrazek 1.
Co robią ci ludzie?
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Obrazek 2.
Która jest godzina?
____________________________________
____________________________________
____________________________________
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Obrazek 3.
Co robi ten chłopiec?
____________________________________
____________________________________
____________________________________
Obrazek 4.
Gdzie znajduje się pies?
____________________________________
____________________________________
____________________________________
Obrazek 5.
Opisz mężczyznę przedstawionego na obrazku.
____________________________________
____________________________________
____________________________________
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