2 a It is easy for George to make friends.

• dodajemy do przymiotnika końcówkę … .

b George makes friends easily.
3 a The traffic was very slow.

• jeśli przymiotnik kończy się na -y, … -ly.
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
• niektóre przysłówki zachowują … .

b The traffic moved slowly.

• przymiotnik good zmienia się w przysłówek … .

4 a The taxi journey was fast.

Z czasownikiem to be stosujemy ... , a nie przysłówki.

PRZYKŁADOWE ZADANIA EGZAMINACYJNE
E Match verbs 1– 6 with adverbs a – f.
W TREŚCI TEEN EXPLORERA 8

b The taxi driver drove fast.

5 a The barman made a good coffee.
b The barman made coffee well.

1 ask

C

a sweetly

b politely
ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW
JĘZYKOWYCH
3 shout
… c angrily

In your notebook form adverbs from the
following adjectives.
beautiful
fast
happy

D

…

…
…
…

loud
good
healthy

…
…
…

1.7
Complete the sentences with a word from C.
Write them in your notebook. Listen and check.

Zadanie – wybór wielokrotny
3 The square was full of men talking … .

…

4 sleep

…

d hungrily

5 smile

…

e deeply

6 eat

…

f

carefully

F

Read the Skills Explorer. Then look at the Skills
Booster task. Can you see any adverbs, adjectives
and relative pronouns in the possible answers?

G

Now complete the Skills Booster task.

1 The cars drove … through the empty streets.
2 The sun shone … on the sea.

2 prepare

4 The children played … in the street.
5 The food was fresh, so we ate very … in Asia.

Skills Explorer

6 I played tennis … on holiday and beat my dad!

Dobieranie właściwej części mowy

Skills Checkpoint 7
Skills Booster

Read the following postcard to a family from their grandparents.
Choose the best word (a, b or c) for each space.

●

Gdy podane odpowiedzi wyglądają
podobnie, zastanów się, jaka część
mowy najlepiej uzupełni zdanie.

●
Czy potrzebujesz przymiotnika,
Dear family,
czy przysłówka?
We’re having a (1) … time on our trip. This is a picture of the mountain
●
… we climbed
yesterday.
The guide
(3)oraz
… showed
us(a–d).
the wayDo
is called
Jeślidopasuj
przysłówka
– to regularnego
D(2)Przeczytaj
poniższe
e-maile
(1–3)
zdania
każdego zdania
właściwy
tekst.
czy nie?
RajPrzerysuj
and he speaks
English
very
(4)
…
.
We
arrived
late
at
our
hotel,
tabelę do zeszytu i wpisz w nią rozwiązania.
butUwaga!
they welcomed
(5) …
. Theydo
prepared
very (6) … meal, which
Jeden us
tekst
pasuje
dwócha zdań.
●
Jeśli należy zastosować zaimek
we ate (7) … ! We were in such a (8) … sleep the first night that we
względny,
zastanów
This email
is się, do którego
woke upHi!
late and missed breakfast!
wyrazu się on odnosi.
Love, How are you? Sorry for not answering your last email. I was really busy
a asking for help.
…
last
week
because
I
had
to
do
a
project
on
renewable
energy.
I
spent
Granny
and
Grandpa
1 such a long time looking for information on the internet! Anyway, how
b about the homework.
…
was your sports camp? Write back and tell me all about it.
c giving an explanation. …
Bye for now, John
1 a wonderful
b wonderfully
c well
5 a warm
b warmly
c nice
d about a future plan.
…
2 a who
b
whom
c
that
6
a
beauty
b
beautiful
c beautifully
Hello,
How is it going?
really miss you. cWhen
3 a —
b I which
whoare you coming back?
7 aMaybe
hungry
b angrily
c hungrily
we could meet up sometime at the weekend. I’m busy on Sunday, but I
4 2
a good
b
well
c
slow
8
a
deeply
b
deep
c depthly
have time on Saturday if you’re free.
Write back soon and let me know.
Kisses, Greta

H

Teen Explorer
s. 21, ćw. G
I Work in pairs. Write three sentences
with 8,
adverbs
WorkHi!
in groups of four. Write a short text about
How are you at the moment? The last time we spoke was probably
about
how
you
learn
English.
Read
them
aloud.
yourselves,
using
relative
pronouns
and
adverbs
three weeks ago. Listen, I hope you’re not busy, because I need you
in3them.
it aloud.
to doRead
something
for me. I’ve got a long essay to write about the
environment (not my favourite topic!), and I know you’re an expert.
Teen Talks p 143
Example:
We
are
pupils
who
listen to
teacher
carefully.
Can we meet up sometime
sothe
you
can have
a look at what I’ve done?
Bye for now, Tom
21

Zadanie – dobieranie

Znajomość środków językowych

E

Przeczytaj tekst. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 1–3.
Zapisz w zeszycie cyfry z odpowiednio dopasowanymi literami.
Uwaga! Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.
plant

action

nature

recycle

clean

Save

habitat

the Planet!

The climate on our planet is changing and we must take (1) … to help preserve the
environment. Our air and water are polluted and animals have fewer and fewer places
to live because their natural (2) … is disappearing fast. Everyone can do something to
help, even if it is something small. Saving energy at home is one way, or if you want to
do more, you can join an organisation and (3) … trees in your local area. The more
trees we have, the cleaner our environment is.

F

Uzupełnij zdania 1–3. Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach.
Nie należy
Teen Explorer
8, s. 115, ćw. E
zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast – jeśli jest to konieczne – dodać inne wyrazy,
tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne. Wymagana jest pełna poprawność
ortograficzna. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.
Uwaga! W każdej luce mogą się znaleźć maksymalnie trzy wyrazy, wliczając w to wyrazy już podane.
1 The city (have / start) … using more renewable energy recently.
2 OK, let’s (move / to) … the problem of endangered species.

www.nowaeranagielskiego.pl/egzamin-osmoklasisty

1

a A.
nia.

Eva:
Tom:

s?

acę

E

ach

isz

Theit’llexaminer
will
give them
us.to
like
be really cool
because
they’re to
going
do all the usual Andrzejki games like pouring wax
How long will the exam take?
through a key to tell your fortune. The invitation has
aItgreat
of candles
on it an
and hour.
a spider, and it
will photo
be finished
after
looks like it’s going to be really atmospheric.

Bawimy się przy muzyce
disco z lat 80.
Wróżymy z … .

There isprzeczytajcie
also food included in
the price.wThe
email
Ponownie
dialog
parach
says there are going
to be sandwiches
and salads
i odpowiedzcie
na poniższe
pytania.

Zadaniebook
– uzupełnianie
luk (opis zdjęcia)
tickets, so email me back as soon as you can.
2 Dlaczego Eva nie musi przynosić długopisu?

Aby potwierdzić udział, zadzwoń:
tel. 790 730 740.

See you, Marta

3 Jak inaczej można wyrazić treści sformułowane
w stronie biernej?
Zapiszcie propozycje w zeszycie i odczytajcie
Znajomość środków językowych
je na forum klasy.

esent

Darmowy poczęstunek:
kanapki, … i gazowane napoje.

and something to drink.

1 Czego
dotyczy dialog – chwili obecnej, przeszłości
Anyway, let me know if you want to come. It’s on
czythe
przyszłości?
30th November at 6 p.m., and I need to call and

F

F Przeczytaj opis ilustracji. Uzupełnij każdą lukę (1–4) jednym
Uzupełnij
definicje
i zapisz
je wi logiczny
zeszycie.
wyrazem,
tak aby powstał
spójny
tekst zgodny z ilustracją.
Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna

Zdania
oznajmujące
w stronie
biernej
w czasie
Future
wpisywanych
wyrazów.
Zapisz
odpowiedzi
w zeszycie.
Simple tworzymy według wzoru:

menty

Look +
at these
Podmiot
… +two
3.happy
forma czasownika (past participle)
girls goingelementy
on their
+ pozostałe
zdania.
holidays! The girl on the

ast

Pytania
biernej
w czasie Future Simple
rightwis stronie
Anna, and
the
girl on według
the (1) … wzoru:
is Tina.
tworzymy

nt

Will +
… +inbe
3. forma czasownika (past participle)
corridor
the+
airport,
+ pozostałe
elementy
smiling and pulling pytania?

They are (2) … along the

tałe

their heavy (4) … . It’s
Zdania
przeczące w stronie biernej w czasie Future
probably a sunny day as
Simple
według wzoru:
theytworzymy
are both wearing
(3) …+on…
their
Podmiot
+ heads.
be + … + pozostałe elementy pytania.
What do you think –
where are they going to?

G

Przetłumacz na język
angielski fragmenty podane
w nawiasach, tak aby otrzymać
zdania logiczne i gramatycznie
poprawne. Wymagana
jest pełna poprawność
ortograficzna fragmentów
zdań. Zapisz odpowiedzi
w zeszycie.
Uwaga! W każdą lukę możesz
wpisać maksymalnie trzy
wyrazy.
1 The man (wsiadł do) … a taxi
at the airport.
2 The plane (startuje) … at 4.00
in the morning.
3 She (zmieniła zdanie) …
and took a bus.

airs.

4 I’d like (bilet powrotny) …
Transform these active structures
please.
into passive ones. Don’t change the meaning
wypowiedzi
pisemnej
Teen
Explorer 8, s. 39, ćw. F
ofTworzenie
the sentence
or the tense.
Write the
answers
inHyour
notebook.
Listen
and
check.
Przyjaciel zaprosił cię w weekend na imprezę, lecz nie możesz na nią iść. Napisz w odpowiedzi e-mail,

e off.
PP +

1 Those monkeys sitting in the tree will eat all
• podziękuj przyjacielowi za zaproszenie,
the
bananas.

esent
rm

I

odmawiając udziału. W e-mailu:

…
Zadanie• –wyjaśnij,
tłumaczenie
fragmentów zdań
dlaczego nie możesz wziąć udziału w imprezie,
2 Have
they bought this CD from her?
• zaproponuj spotkanie innego dnia.

FS –

ds?
FS ?
PP –

2.9

…

3 He
didn’t
bring
me this
book.Rozwiń
She brought
it.
…każdym z trzech podpunktów, tak aby osoba nieznająca
Napisz
e-mail
w języku
angielskim.
swoją wypowiedź
w

poleceniaencompass
w języku polskim
uzyskała wszystkie wskazane w nim…
informacje. Pamiętaj, że długość e-maila powinna wynosić
4 Oceans
continents.

J

od 50 do 120 słów. Oceniane są: umiejętność pełnego przekazania informacji, spójność, bogactwo językowe oraz
poprawność językowa.

Translate the fragments in brackets into English.
Write the sentences in your notebook.
Check in pairs.

?
PP ?

1 Our suitcases (nie zostały rozpakowane) … yet.

FS +

2 This expensive watch (został wykonany przez) …
a famous Swiss watchmaker.

s
m?

39

3 The postcard (nie zostanie wysłana) … tomorrow.
The post office will be closed.
4 (Czy kwiatki są podlewane)
… by your grandma?

Teen Talks p 145
Teen Explorer 8, s. 35, 35
ćw. J
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c
d
e

…

paying
Bye for someone
now, Toma compliment.
keeping a secret.
getting married.

…

…

…

Znajomość środków językowych

E Przeczytaj
tekst. Spośród
wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 1–3.
Znajomość
funkcji
językowych
B

Zapisz w zeszycie cyfry z odpowiednio dopasowanymi literami.
Uzupełnij
dialogi
(1–2)zostały
brakującymi
tak
aby otrzymać
spójne i logiczne teksty.
Uwaga! Trzy
wyrazy
podanefragmentami
dodatkowo iwypowiedzi,
nie pasują do
żadnej
luki.
Luki należy uzupełnić w języku angielskim. Zapisz dialogi w zeszycie.
Save
plant action nature recycle clean habitat

Dialog 1
ZadanieThe–climate
układanie
on our planet is fragmentów
changing and we must takezdań
(1) … to help preserve the
environment. Our air and water are polluted and animals have fewer and fewer places
z podanych
elementów
to live because
their natural (2) …leksykalnych
is disappearing fast. Everyone can do something to
(1) … your
graduation!

Thank you! I put a lot
of effort into it and
I succeeded!

Happy birthday!
(2) … day be unique!

Dialog 2

the Planet!

Thank you for
coming!

help, even if it is something small. Saving energy at home is one way, or if you want to
do more, you can join an organisation and (3) … trees in your local area. The more
trees we have, the cleaner our environment is.

F

Uzupełnij zdania 1–3. Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach. Nie należy
zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast – jeśli jest to konieczne – dodać inne wyrazy,
tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne. Wymagana jest pełna poprawność
Rozumienie
tekstów
pisanych
ortograficzna.
Zapisz
odpowiedzi w zeszycie.
Uwaga! W każdej luce mogą się znaleźć maksymalnie trzy wyrazy, wliczając w to wyrazy już podane.
C Ułóż fragmenty tekstu we właściwej kolejności. Która odpowiedź jest poprawna: a, b czy c?
1 The city (have / start) … using more renewable energy recently.
Dear Grandad,
2 OK, let’s (move / to) … the problem of endangered species.
1
is a special
product
they make
in our
3
TheyIt(already
/ start)
… recycling
before
theregion.
new law was introduced.a 4-2-1-3-5
b 2-1-4-3-5
2
Dad likes it a lot, so I’m sure you will too.
c 5-3-1-4-2
Tworzenie wypowiedzi pisemnej
3
We hope you like the present we bought you.

G

Teen Explorer 8, s. 115, ćw. F

Chciałbyś, aby twój przyjaciel poszedł z tobą na spotkanie organizacji proekologicznej. Przedstaw
4
Thewiadomości
local people here
make
it with honey and herbs.
wymianę
SMS,
w której:

w jakim
celu
piszesz
i czym
zajmuje się organizacja,
Happy
Birthday
from
me and
Helen.
Zadanie•5 powiesz,
– parafraza

• podasz datę, godzinę i miejsce spotkania,
Love, Jake and Helen
• poprosisz przyjaciela, aby szybko zdecydował, czy weźmie udział w spotkaniu.

Przedstawśrodków
wymianę SMS-ów
w języku angielskim. Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z trzech podpunktów, tak aby osoba
Znajomość
językowych

D

nieznająca polecenia w języku polskim uzyskała wszystkie wskazane w nim informacje. Pamiętaj, że SMS to forma krótka.
Długość wymiany
wiadomości
SMS drukowanymi
powinna wynosićliterami,
od 40 douzupełnij
80 słów. każde zdanie z luką, tak aby zachować
Wykorzystując
wyrazy
podane
sens zdania wyjściowego (1–3). Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna
wpisywanych fragmentów zdań.
115
Uwaga! Nie zmieniaj formy podanych wyrazów. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy,
wliczając w to wyraz już podany.

1 I think I have the same character as my father.

84

TAKE

I think I … my father.

2 She hasn’t got many cousins.

FEW

She only … cousins.

3 I’m behind my uncle in this photo.

FRONT

The man … me in this photo is my uncle.

Teen Explorer 8, s. 84, ćw. D
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