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Odpowiedzi do zadań zamieszczonych w arkuszu  
egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego  

(poziom rozszerzony) 
12 KWIETNIA 2019 

opracowane przez ekspertów Nowej Ery 
 
 UWAGA: W zadaniach otwartych eksperci przygotowali odpowiedzi przykładowe. Mogą one 
różnić się od Twoich, ale pamiętaj, że każde poprawne i pełne rozwiązanie zostanie ocenione 

przez egzaminatorów zewnętrznych na najwyższą liczbę punktów. 
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Źródło: Egzamin w klasie trzeciej gimnazjum, część 3. Język angielski, poziom 
rozszerzony, CKE, 2019. 

ODPOWIEDZI: 

1.1.B, 1.2.C, 1.3.C, 1.4.C, 1.5.B, 1.6.A 
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Źródło: Egzamin w klasie trzeciej gimnazjum, część 3. Język angielski, poziom 
rozszerzony, CKE, 2019. 

ODPOWIEDZI: 

2.1.C, 2.2.E, 2.3.D, 2.4.B 
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Źródło: Egzamin w klasie trzeciej gimnazjum, część 3. Język angielski, poziom 
rozszerzony, CKE, 2019. 

ODPOWIEDZI: 

3.1.E, 3.2.D, 3.3.B 
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Źródło: Egzamin w klasie trzeciej gimnazjum, część 3. Język angielski, poziom 
rozszerzony, CKE, 2019. 

ODPOWIEDZI: 

4.1.E, 4.2.C, 4.3.A, 4.4.B 
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Źródło: Egzamin w klasie trzeciej gimnazjum, część 3. Język angielski, poziom 
rozszerzony, CKE, 2019. 

ODPOWIEDZI: 

5.1.B, 5.2.D, 5.3.A 
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Źródło: Egzamin w klasie trzeciej gimnazjum, część 3. Język angielski, poziom 
rozszerzony, CKE, 2019. 

ODPOWIEDZI: 

6.1. left 

6.2. got 

6.3. bikes 

6.4. older 

6.5. quickly 
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Źródło: Egzamin w klasie trzeciej gimnazjum, część 3. Język angielski, poziom 
rozszerzony, CKE, 2019. 

ODPOWIEDZI: 

7.1. going to London 

7.2. will have to play 

7.3. is more comfortable 

7.4. was delivered 

7.5. are you watching 
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Źródło: Egzamin w klasie trzeciej gimnazjum, część 3. Język angielski, poziom 
rozszerzony, CKE, 2019. 

UWAGA! PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ: 

Hello Tom, 

I’m sorry I haven’t written for a while but I was busy. I want to tell you about a sports camp  
I attended in June. 

I have been playing football for almost 4 years but I wanted to become a better goalkeeper,  
so I decided to go to a summer camp in Gdańsk. I chose this camp because my friend 
recommended it to me. Last year he got into the school team after spending two weeks there. 

During the camp we had the chance to play with some of the best Polish footballers and to 
learn from them. We had almost 6 hours of training every day, not only on the pitch but also 
at the gym and the swimming pool. We also attended special classes where we learnt about 
football tactics.  

My coach was an amazing person. He was very patient and outgoing. In his youth, he played 
for Lech Poznań and won the championship. Now he is about 45 years old, but is still a very 
sporty person. During the school year he works as a PE teacher. He is very tall with brown, 
curly hair and a long beard.  

At the camp we had an important match against older footballers and guess what – we won!  
I even managed to save a penalty. I was very happy! 

That’s all for now. Say hello to your sister from me. 

 See you soon,  

XYZ 


