EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Skills
Checkpoint
1 EGZAMINACYJNE
PRZYKŁADOWE
ZADANIA
Rozumienie ze słuchu

A

W TREŚCI TEEN EXPLORERA 8

ZNAJOMOŚĆ FUNKCJI JĘZYKOWYCH

1.8
Usłyszysz dwukrotnie cztery wypowiedzi na temat miejsc wypoczynku. Na podstawie informacji
zawartych w nagraniu dopasuj do każdej wypowiedzi (1–4) odpowiadające jej zdanie (a–e). Przerysuj
tabelę do zeszytu i wpisz w nią rozwiązania.
Uwaga! Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi.

The speaker is talking about
a a villa.
b a campsite.
c a hostel.
d a bed and breakfast.
e a hotel.

Zadanie – dobieranie (z nagraniem)

1

2
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4

…

…

…

…

Znajomość funkcji językowych

B

1.9
Usłyszysz dwukrotnie cztery wypowiedzi (1–4). Do każdej z nich dobierz właściwą reakcję (a–e).
Przerysuj tabelę do zeszytu i wpisz w nią rozwiązania.
Uwaga! Jedna reakcja została podana dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi.

a
b
c
d
e

Yes, we had a great time!
She really liked it a lot.
We found a nice cheap place near the station.
I think I’ll stay at the hotel.
It was a really amazing city!

1
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3

4

…

…

…

…

Teen Explorer 8, s. 24, ćw. B

Rozumienie tekstów pisanych

C

Teksty do zadania.

1
Transkrypcja
nagrania

Spooky London Tours

Skills Checkpoint 2

Want to find out what London is really like? Tours start at Westminster Bridge at 10 a.m.

1.
2.
3.
4.

Come with us on a unique walking tour! It lasts 3 hours and it’s free.

Where did you stay
Barcelona?
Seeinsome
of the capital’s strangest sights. Call now to book a place: +44 41 552246.
What was it like there?
What
are you going
to do later?
Rozumienie
ze słuchu
DidAyou
the holiday?
2.10 enjoy
Usłyszysz
dwukrotnie wypowiedź o podróży do Indii. W zadaniach 1–3, na podstawie informacji
zawartych w nagraniu, z podanych odpowiedzi wybierz właściwą: a, b lub c.

1 The train took the family
email

2 You can get to a floating market by

3 The girl’s sister

Zadanie – wybór wielokrotny

a to Goa.
a bike.
a fell into the water.
2
to Mumbai.
b rickshaw.
b wants to visit India again.
HibKasia,
c to India.
c boat.
c was really funny.
I’ve just come back from London, and I’ve had a brilliant time! There
was so much to do and so many places to see.
London is funkcji
really big,językowych
but we easily got from one place to another by the underground. We
Znajomość
went to all the usual tourist
attractions, you know, Big Ben, Tower Bridge, The British Museum and
other places like that. They were really impressive,
and
I took loads
of photos.sytuacji
B Do
każdej
z opisanych
(1–3)
właściwą
Zapiszthe
odpowiedzi
b lub c) w zeszycie.
But we had
to wybierz
walk slowly
wherever reakcję.
we went because
streets were(a,
full of people. At the
hotel they also told us to watch out for pickpockets.
1 Kolega zaprasza cię na imprezę,
2 Szukasz dworca. Jak dowiesz się,
3 Chcesz kupić bilet na autobus.
Anyway,
also went
on apowiesz?
really original guided
They told us about it at the tourist informat
ale niewe
możesz
iść. Co
czy tour.
jest blisko?
Jak zapytasz
o cenę?
ion centre,
and we
decided to try it out. It was three hours of walking, which was quite tiring,
but we saw someareally
unusual
and
a
Thanks,
I’d
love
to
come.
a
Is
there
far
to
the
train
station?
What
is
the
bus
ticket?
cool
places. The guide was a man whose grandfather was from the city centre.
We went to see ban How
old undergro
b wasn’t
Sorry, I don’t come.
b Where far is the train station?
much isund
the station
bus fare?
that
in use any more, and we also went up a tall office block which was complete
ly empty.
The
liftfare
tookexpensive?
c really
Sorry, I can’t make it.
c How far is it to the train station?
c Is the
bus
us to the top
floor
fast! There was a fantastic view from the top. You could see the whole
city centre really clearly, and the people
down on the street looked really small. We were the only people in the
C Uzupełnij
luki (1–3) w dialogu brakującymi fragmentami wypowiedzi,
taka aby
otrzymać
i movie!
logiczny
block, so it was
bit like
beingTeen
Explorer
8, s. 38, ćw. B
in aspójny
disaster
I’ve got
to go now, butwyrazy
I’ll tell you
tekst.
Wykorzystaj
podane
w nawiasie,
nieupzmieniaj
ich formy. Luki należy uzupełnić w języku
more about
it when weale
meet
later this week.
angielskim.
See you, NinaZapisz odpowiedzi w zeszycie.
A: Excuse me, I need some information about how to get to the airport.

24

B: Yes, of course. (1) (help) … ?
A: Could you tell me how long it takes to get to the airport from the railway station? One hour? Is that correct?
B: Well, some buses do take an hour, but if you take an E75 express bus, it only takes 40 minutes. (2) (prefer) … , you can
also take a train which goes directly to the airport terminal.
A: I see, and how much is the fare for the train? The guidebook says it is much more expensive than the bus.
B: At peak times that’s true. But if you travel before 9 a.m. or after 6 p.m., it is 30% cheaper.
A: Oh, that’s perfect because my flight is at 9 p.m. How often (3) (run) … ?
B: There is a train every 20 minutes from platform 4.
A: That’s great. Thanks very much for your help.

Rozumienie tekstów pisanych

www.nowaeranagielskiego.pl/egzamin-osmoklasisty

1

Fizzy drinks
Water

and (2) …
Veggie tagliatelle bolognese

Margherita: mozzarella, parmesan
Pepperoni: sliced turkey pepperoni,
mozzarella
Venetian: tomatoes, (3) … , anchovy fillets,
rosemary leaves

Cheesy bread
Grilled shrimps
Chicken salad
(1) … salad

Vanilla ice-cream with raspberries
Fruit flan
Tiramisu

Zadanie – uzupełnianie luk (minidialogi)

Skills Checkpoint 5
Znajomość funkcji językowych

C

Uzupełnij dialogi 1–3. Każdą lukę uzupełnij brakującym fragmentem wypowiedzi, tak aby otrzymać
spójne i logiczne teksty. Luki należy uzupełnić w języku angielskim. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.

1 A: What food don’t you like?
B: I (1) … dairy foods, or anything spicy.

Rozumienie
zerestaurant
słuchu do you find the best?
2 A: Which

A

5.12

B:

I would highly (2) … the Chinese restaurant on the corner.

Usłyszysz dwukrotnie cztery wypowiedzi na temat różnych problematycznych sytuacji.

3
Do you enjoy
eating fast
food? w nagraniu dopasuj do każdej wypowiedzi (1–4) odpowiadające
NaA:
podstawie
informacji
zawartych
No, (a–e).
I don’t Przerysuj
(3) … it isn’ttabelę
good for
It’s just
unhealthy.
jej B:
zdanie
doyou.
zeszytu
i wpisz
w nią rozwiązania.

Uwaga! Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi.
Teen Explorer 8, s. 98, ćw. C

Znajomość
środków językowych
This text is about

D

a keeping a diary.

1
3
4uzupełniają luki 1–3.
Przeczytaj
tekst. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz
te,2 które poprawnie
b paying someone a visit.
Zapisz
w
zeszycie
cyfry
z
odpowiednimi
literami.
…
…
…
…
c paying someone a compliment.
Uwaga!
Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.
d keeping a secret.

Zadanie – uzupełnianie luk (komiksy)
e getting married.

bland

sweet

hungry

fresh

choose

bite

Znajomość funkcji językowych

B

BURGER
TIME!
Uzupełnij
dialogi
(1–2) brakującymi fragmentami wypowiedzi, tak aby otrzymać spójne i logiczne teksty.
LukiAfter
należy
uzupełnić
języku
angielskim.
Zapisz
dialogi
w Izeszycie.
school
yesterday w
I went
to the
burger bar on
the main
square.
was really (1) … so I wanted something big

that would fill me up. There was a long queue of people waiting, so I had a lot of time to (2) … what I wanted.
When IDialog
finally got
near the window. When I opened up
the box
Thank you! I put a lot
Dialog
2 I saw that the salad in my
1 my food I found a table
Happy
birthday!
burger wasn’t very (3) … . I took the food
back
to wait
for next 15 minutes for another burger.
of effort
intoand
it andthen I had
(1) … your
Thank you for
I succeeded!

graduation!

98

(2) … day be unique!

coming!

Skills Checkpoint 7
Rozumienie ze słuchu

A 7.9 Usłyszysz
dwukrotnie
rozmowę o zagrożeniach dla środowiska naturalnego. Na
podstawie
Rozumienie
tekstów
pisanych
Teen
Explorer 8, s. 84, ćw. B
C

informacji zawartych w nagraniu odpowiedz krótko na pytania 1–3. Na pytania należy odpowiedzieć
Ułóż
fragmenty
tekstuZapisz
we właściwej
kolejności.
Która odpowiedź jest poprawna: a, b czy c?
w języku
angielskim.
odpowiedzi
w zeszycie.

Dear
Grandad,
1
What’s
in the picture they talk about first?

…

3 Has the coral reef near Australia disappeared?
2
Dad likes it a lot, so I’m sure you will too.

…

Zadanie
– uzupełnianie
luk
21 What
boy product
say about
hismake
neighbours?
… wyrazami)
a 4-2-1-3-5
Itdoes
is a the
special
they
in(z
our podanymi
region.
c 5-3-1-4-2

Znajomość
funkcji
językowych
3
We
hope you
like the present we bought you.

B

b 2-1-4-3-5

Uzupełnij
w here
dialogu
fragmentami
wypowiedzi, tak aby otrzymać spójny i logiczny
4
Theluki
local(1–3)
people
makebrakującymi
it with honey and
herbs.
tekst. Wykorzystaj wyrazy podane w nawiasie, ale nie zmieniaj ich formy. Luki należy uzupełnić w języku
5
Happy
Birthday
from me and
angielskim.
Zapisz
odpowiedzi
wHelen.
zeszycie.
Love,
Jake
andhave
Helen
A: Hey,
Mike,
a look at this website. It’s all about solar power.

B: Oh yeah. What does it say about our region? Are they finally going to (1) (action) … the smog and clean up the city?
A: Well it says
they’re trying
to use more renewable energy, but it’s a slow change.
Znajomość
środków
językowych
B: That’s true. I think it will be years (2) (happens) … to make it better.
Wykorzystując wyrazy podane drukowanymi literami, uzupełnij każde zdanie z luką, tak aby zachować
A: Maybe,
butwyjściowego
(3) (moment) …(1–3).
they are
working on jest
it. I saw
a lotpoprawność
of constructionortograficzna
work in town. i gramatyczna
sens
zdania
Wymagana
pełna
B: Yes, they probably
do believe
in climate change then.
wpisywanych
fragmentów
zdań.
Uwaga! Nie zmieniaj formy podanych wyrazów. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy,
wliczając wtekstów
to wyrazpisanych
już podany.
Rozumienie
Teen Explorer 8, s. 114, ćw. B

D

C

Przeczytaj
tekst.
luki w
tekstu.
Lukifather.
należy uzupełnić w języku
1
I think I have
theUzupełnij
same character
aszdaniach
my father. 1–3 zgodnie
TAKE z treścią
I think
I … my
angielskim.
odpowiedzi
w zeszycie.
2
She hasn’t Zapisz
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.

TAKE ACTION NOW!

84

Our planet isn’t as healthy as it used to be. The

www.nowaeranagielskiego.pl/egzamin-osmoklasisty

2

