
 
Odpowiedzi do zadań zamieszczonych w arkuszu egzaminu 

ósmoklasisty z języka angielskiego 27 MAJA 2021 r. 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. 

 

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



 

ODPOWIEDŹ: 2.1. B  2.2.C   2.3.E   2.4.D 

 

 

 

 

UWAGA! PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ: 

3.1. serve food  

3.2. apples (and) carrots 

3.3. the programs 

 

  



 

 

 

ODPOWIEDŹ: 4.1.A    4.2.E   4.3.C   4.4.D 

  



 

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



 

 

UWAGA! PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ: 

6.1. Are you doing 

6.2. Can you help / Will you help / Could you help 

 



 

  



 
 
 
 
ODPOWIEDŹ: 7.1.B   7.2.A  7.3.C   7.4.C 



 

 

ODPOWIEDŹ: 8.1.C   8.2.B   8.3.A   



 

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

 



  



 
UWAGA! PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ: 

10.1. dwa lata / 2 lata 

10.2. Chinach / chinach 

10.3. bez patrzenia / bez oglądania 

 



 

 

ODPOWIEDŹ: 11.1.C  11.2.E   11.3.B 



 

 

ODPOWIEDŹ: 12.1.A  12.2.C  12.3.B 

 

  



 
 
 
ODPOWIEDŹ: 

13.1. more interesting than 

13.2. I phoned 

13.3. are three eggs 

  



 
 
PRZYKŁADOWE opracowanie 3 elementów wypracowania  

 

• wyjaśnij, dlaczego zdecydowałeś (-aś) się wziąć udział w tym konkursie  

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

I decided to take part in the 
competition, because I’m very 
good at drawing nature. 

I decided to take part in it 
because I like competitions. 

I think I will take part in it 
because it’s interesting. 

I took part in the contest, 
because my best friend 
encouraged me to do it. 

I decided to take part in it 
because I wanted to win. 

I decided to take part in it 
because it’s a good idea. 

I sent my work to the contest, 
because I had a very good idea 
for the poster. 

I wanted to impress my friends. I took part in it and I won the 
first prize. 

• opisz, co przedstawia Twój plakat konkursowy   

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

In my poster there is a beautiful 
landscape with some wild 
animals. 

In my poster there is a beautiful 
landscape. 

My poster is much better 
than other posters. 

My poster shows dark blue ocean 
with water animals trapped in 
plastic. 

My poster shows water animals. I wanted to draw jumping 
monkeys, but I changed my 
mind. 

I have drawn ten beautiful 
butterflies flying among colourful 
flowers.   

I’ve drawn beautiful pretty nice 
butterflies. 

Next year I will make a 
poster using computer 
software. 

 

• napisz, jak zareagowałeś (-aś)  na wiadomość o tym, że wygrałeś (-aś)  ten konkurs 

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

I couldn’t believe I won. I was 
shocked and happy at the same 
time. 

I jumped up. If I win, I’ll have a party. 



When I heard I won I started 
laughing. Next, I called my mom.  

I screamed “Yes!!!”. My friends had a party for 
me when they found out 
that I won. 

I was amazed because I didn’t 
expect that. I was very proud too. 

I was speechless.  I’ve never won anything in 
my life. 
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