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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. 

  



 



 

 

ODPOWIEDZI: 

1.1. C  1.2. C  1.3.A   1.4.B   1.5.B 
 

 



 

 

 

 

ODPOWIEDZI: 

2.1. E  2.2. A  2.3.B   2.4.C 



  

 

 

 

UWAGA! PRZYKŁADOWE ODPOWIEDZI: 

3.1. rabbit / rabit 

3.2.  twice / two times / 2 times 

3.3. eggs … fruit/fruits 

3.4. open doors / open a/the door / open door  



 

 

 

 

ODPOWIEDZI: 

4.1. C  4.2. B  4.3. A   4.4. E 



 

 

ODPOWIEDZI: 

5.1. A  5.2. C  5.3. B  5.4. B 



 

 

UWAGA! PRZYKŁADOWE ODPOWIEDZI: 

6.1.  Can/Could/May I ask 

6.2.  have no idea/clue 

6.3.  would like to do 



 



 

ODPOWIEDZI: 

7.1.A   7.2.B   7.3.B   7.4.A 



 
 

ODPOWIEDZI: 

8.1. B  8.2.D   8.3.E   8.4.A 



 
 

ODPOWIEDZI: 

9.1. C  9.2. B   9.3. A  9.4. B 



  
  



UWAGA! PRZYKŁADOWE ODPOWIEDZI: 

10.1. szklaną podłogę / podłogę ze szkła 

10.2.  tańczyć przy muzyce / tańczyć do muzyki 

10.3. podczas wakacji / kiedy są wakacje / w czasie wakacji 

 

 

 
 

ODPOWIEDZI: 

11.1. C  11.2.  D  11.3. F 



 
 

ODPOWIEDZI: 

12.1.C  12.2.B  12.3. A  12.4. A 



 
 

 

ODPOWIEDZI: 

13.1.  does petrol cost 

13.2.  more than 

13.3.  will be finished 

13.4. three months ago 

 

 

 

 

 



 
 

PRZYKŁADOWE opracowanie 3 elementów PRACY PISEMNEJ 

• napisz, co Twoja klasa dała koleżance w prezencie i opisz ten przedmiot  

Uczeń odniósł się i rozwinął Uczeń odniósł się Uczeń nie odniósł się 

We gave her a photo album. It 
was/is a collection of photos 
from school. 

We got her a wonderful going-
away gift. 
 

She likes presents. 

It was a good idea to buy her 
a tablet. It was/is the newest 
one. 

The present was big and brown. We gave her a great 
present. 

We bought her a big suitcase. 
We wrote our names and 
phone numbers on it. 

She likes teddy bears, so we 
bought one for her. 

She always wanted a 
tablet. 

She got a huge teddy bear 
from us. It has/had a very 
funny face. 

We bought her new sunglasses.  We’re going to buy 
her a new bag. 

 

• Poinformuj, jak koleżanka zareagowała na Wasz prezent 

Uczeń odniósł się i rozwinął Uczeń odniósł się Uczeń nie odniósł się 

She was very happy when she 
saw it. She smiled. 

We gave her a pen. She was 
happy. 

She is a very happy 
person. 

She opened the box and she 
froze. She was shocked. 

She opened the present and she 
cried. 

The tablet was 
amazing. 

When she saw the photo 
album, she started crying. She 
kissed everybody. 

She saw the pictures and she 
laughed. 

We clapped and 
smiled. 

She loved the suitcase. She 
hugged it. 

She unpacked the gift and 
shouted. 

She cried because 
she had to go. 



• wyjaśnij, jak zamierzasz pomóc tej koleżance w przeprowadzce 

Uczeń odniósł się i rozwinął Uczeń odniósł się Uczeń nie odniósł się 

She has to clean her room. I’ll 
do it with her after school. 

I’m going to clean her room for 
her. 

I’ll help her to move. 

I’m going to help her put all 
her things in boxes on 
Monday. 

I’m going to help her pack. She is moving 
tomorrow. She 
wants help. 

We’re going to carry the boxes 
to the car tomorrow. 

I’ll help her with heavy things. How am I going to 
help? I don’t know. 

I’m seeing her next week. I’ll 
take all the things she doesn’t 
need. 

We will tidy up her old room 
together. 

She has to take 
boxes and clean her 
room. 

 

 
 


