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ZESZYTY EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI

PRÓBNY EGZAMIN
GIMNAZJALNY Z OPERONEM
JĘZYK ANGIELSKI
POZIOM PODSTAWOWY

1.4. Which piece of furniture doesn’t dad like at all?
A.

Instrukcja dla ucznia
1. Sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny zawiera 8 stron (zadania 1.–11.). Ewentualny
brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi.
2. Na tej stronie i na karcie odpowiedzi wpisz swój kod i PESEL.
3. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania.
4. Słuchaj uważnie tekstów do zadań 1.–4., które zostaną odtworzone z płyty CD.
5. Rozwiązania zapisuj długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem.
Nie używaj korektora.
6. Zaznaczając odpowiedzi w części karty przeznaczonej dla zdającego, zamaluj
A pola do tego przeznaczone. Błędne zaznaczenie otocz kółkiem A i zaznacz właściwe.
7. Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie będą sprawdzane i oceniane.
Powodzenia!

C.

1.5. Why is the girl calling her mum?
A. to give her the recipe for the cake
B. to ask her for advice about the cake
C. to offer help in case of problems with the cake

Zadanie 2. (0–4)
Usłyszysz dwukrotnie dialog na temat problemów ze zdrowiem. Na podstawie
informacji zawartych w nagraniu dopasuj do każdej osoby (2.1.–2.4.) problem jej
dotyczący (A–E). Wpisz odpowiednią literę w każdą kratkę.
Uwaga: jeden problem został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej osoby.

Czas pracy: 60 minut
Liczba punktów do uzyskania: 40

Zadanie 1. (0–5)

Who?

What?

2.1. Jennifer

A. headache
B. stomach pain
C. twisted ankle
D. food poisoning
E. no health problems

2.2. Jennifer’s mum

Usłyszysz dwukrotnie pięć tekstów. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu w zadaniach (1.1.–1.5.) z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Zakreśl literę A, B albo C.
1.1. What paintings will the children see?
A.

B.

B.

C.

2.3. Jennifer’s brother
2.4. Tony

Zadanie 3. (0–3)
Usłyszysz dwukrotnie komunikat. Zdecyduj, które ze zdań (3.1.–3.3.) są zgodne
z treścią nagrania (P – prawda), a które nie (F – fałsz). Zakreśl literę P albo F.
The students from Liverpool come to Poland for 7 days.

P

F

3.2.

The teacher has chosen some volunteers.

P

F

3.3.

You can try dishes from two countries on Friday.

P

F

Zadanie 4. (0–4)

1.2. What sport will they do together?
A.

3.1.

B.

C.

Usłyszysz dwukrotnie cztery wypowiedzi (4.1.–4.4.). Do każdej z nich dobierz właściwą reakcję (A–E). Wpisz rozwiązania do tabeli.
Uwaga: jedna reakcja została podana dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi.
A. Because I’m five minutes late for my classes.
B. What did she want to talk about?
C. Yes. When was the competition?
D. I’m very sorry but I have to run.
E. No, but Lizzy is.

1.3. What will Olivia bring for Earth Day?
A.

B.

C.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA ZADAŃ OD 1. DO 4. NA KARTĘ ODPOWIEDZI!
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Zadanie 5. (0–3)

Zadanie 7. (0–4)

Uzupełnij dialogi (5.1.–5.3.). Z podanych odpowiedzi wybierz brakującą wypowiedź jednej z osób. Zakreśl literę A, B lub C.

Przeczytaj teksty (7.1.–7.4.). Do każdego z nich dobierz odpowiednie zdanie (A–
E). Wpisz rozwiązania do tabeli.

5.1. X: I have no ideas for a present for Mike.

Uwaga: jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnego tekstu.

Y: _________________________________________

7.1.

A. I’m not sure.
B. Neither do I.
C. I don’t think so.

Y: _________________________________________
X: No I’m not! And they’re playing a concert next Saturday!

5.3. X: _________________________________________
Y: Yes, the weather’s perfect.
A. What will the weather be like?
B. Nice day to be outside, isn’t it?
C. I think it’s raining. Look outside.

PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI!

Do you want to have a photo with Superman?
If yes, come and see
THE BIG SUPERHERO PARADE
We start on Sunday at 11 a.m. at the Main
Square, then we go around the city and finish
at the Main Square one hour later.
The superheroes will collect money
for the new animal shelter.

A nice SUPERMAN COSTUME
Great condition, worn only once
Good for a boy aged 8–10
Price £15
I can e-mail you photos of the costume if
you want.
Please, call Susan on 922 029 768

5.2. X: Have you heard about it? Your favourite band’s coming to town!

A. No way, it can’t be true!
B. Don’t you believe me?
C. Are you kidding me?

7.2.

7.4.

7.3.
How well do you know superheroes?
Take part in a competition organized by
Mr. Black, our English teacher
PLACE: ROOM 23, opposite the canteen
TIME: Friday, 23rd April, 9 a.m.
PRIZE: two cinema tickets for the new
Spiderman movie
Sign your name below!

TAILORS/DRESSMAKERS NEEDED
• Must have experience in making costumes
(send a picture of costumes you’ve made if
you have any)
• 8 hours from Monday to Friday
• Good pay and friendly atmosphere
Apply now and send your CV to
magicdresses@gmail.com

Zadanie 6. (0–3)
Przeczytaj trzy opisy sytuacji (6.1.–6.3.). Do każdego z nich dopasuj właściwą
reakcję. Zakreśl literę A, B lub C.
6.1. Idziesz z kolegą do szkoły. Jak mu powiesz, żeby szedł szybciej?
A. Let’s get moving.
B. Move out of my way.
C. We shouldn’t move now.

6.2. Twoja koleżanka jest bardzo zdenerwowana. Co jej powiesz?
A. Calm down. What happened?
B. What’s the matter with him?
C. I don’t know why I’m stressed.

6.3. Co powiesz koledze, który przegrał konkurs?
A. I’m sure it was your mistake.
B. It’s not the end of the world.
C. It wasn’t your good luck.

PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI!

This text
A. is a job advertisement.
B. is an offer of something for sale.
C. invites you to a weekend event.
D. is for students who want to win something.
E. is for somebody who wants to sell a superhero costume.
7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI!
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Zadanie 8. (0–4)

8.4. Cindy was not happy with

Przeczytaj teksty. W zadaniach 8.1.–8.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu. Zakreśl literę A, B lub C.

A. the football game.
B. the weather.
C. the food.

PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI!
Mary,
I got your e-mail yesterday, like you promised, but I can’t
download the photos. The images are all black. Can you check
it and maybe send the photos again?
Josh

Zadanie 9. (0–4)
Przeczytaj opisy trzech londyńskich restauracji (A–C) oraz zdania ich dotyczące (9.1.–9.4.). Do każdego zdania dopasuj właściwą restaurację. Wpisz rozwiązania do tabeli.
Uwaga: jedna restauracja pasuje do dwóch zdań.
UNUSUAL RESTAURANTS IN LONDON

8.1. Josh wrote the message to

A. promise Mary to do something.
B. inform about the e-mail he sent.
C. ask Mary to do something one more time.
From:

Mia Wallas

To:

Kim Sands

Subject:

The problem.

A.

If you want to go back in time, you have to visit Dinner by Heston. This restaurant
is especially recommended for people interested in the history of British… food.
Here the world-famous chefs prepare food from recipes which are hundreds of
years old, so you have a chance to try what British people were eating 300 or
400 years ago.

B.

Basement Galley is perfect for young and for old, for tourists and for Londoners.
Many people travel around London by underground, but have you ever thought
what it is like to eat dinner there? Well, Basement Galley looks like a part of the
train. The only difference is that it’s not moving.

C.

You don’t need to see your food to enjoy it. Dans le Noir is a restaurant in
a modern location but it doesn’t matter because there’s no light anywhere. The
waiter will lead you to your table where you’ll have a chance to try one of five
surprise menus. Then, you’ll be informed what you’ve eaten. Some dishes are
very special!

Hi Kim,
You told me the you had problems with the presentation I sent you. Well, you first have to click
“Save” and then you can open it. And you have to type the password, which is “12345”. What about
your presentation? When will you send it to me?
Mia

8.2. The e-mail is about

A. Kim’s presentation.
B. Mia’s problems with the presentation.
C. Mia’s suggestions about Kim’s problems.
Dad,
I want to buy a birthday present for Uncle Jim. I know that he’s a big music fan, so
maybe we’ll get him some tickets for a rock concert? We bought him some CDs last
year and this rock band’s playing in our city next month. Mum suggested buying
a cool radio, but I don’t think it’s a good idea.
Call me,
Harry

8.3. What did Uncle Jim get for his last birthday?
A. a radio
B. some rock CDs
C. some tickets for a concert

9.1.

In this restaurant you won’t know what food you’re eating.

9.2.

This restaurant is similar to a certain means of transport.

9.3.

In this restaurant guests will eat in complete darkness.

9.4.

The dishes in this restaurant were popular in the past.

PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI!

Zadanie 10. (0–3)
Przeczytaj tekst. Spośród wyrazów podanych w ramce (A–F) wybierz właściwe uzupełnienia luk (10.1.–10.3.). Wpisz odpowiednią literę obok numeru każdej
luki.
Uwaga: trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.
A. get

B. late

C. long

D. if

E. take

F. who

CINDY’S BLOG
7th May
So, the first class barbecue is over and I think that (almost) everything went very well.
Everybody brought something tasty to eat, and the class football game was a real hit!
It’s a pity that it was raining at the end. But, all in all, the meeting went great! And
what do you think about it?
Cindy

LONDON EYE
What should you do in London 10.1. ________ you’re tired of visiting museums and
galleries? Visit the London Eye, of course! London Eye is a huge observation wheel, built
in 1999, on the banks of the River Thames. The ride is 30 minutes 10.2. ________, and it’s

JĘZYK ANGIELSKI ZESZYTY EDUKACYJNE

very slow so you have the chance to carefully observe the beautiful panorama of the city.
On a clear and sunny day you can see up to 40 kilometres in all directions, because the
wheel is 139 metres high. The queues for the ride can be long, but don’t worry. London
Eye can carry 800 people at once and it doesn’t have to stop when people 10.3. ________
on and off.

PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI!

Zadanie 11. (0–3)
Przeczytaj tekst. Uzupełnij każdą lukę (11.1.–11.3.) jedną z podanych niżej form
tak, aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst. Zakreśl literę A, B
lub C.
MESSAGE

From:

Terry Maell

To:

Leo Horst

Subject:

A puppy

Leo,
I have a question. You told me once that you’d like 11.1. ________ a dog. Guess
what! My older sister has found a puppy on the street. She can’t keep it 11.2.
________ she’s a student and she shares the flat with a girl who’s allergic to dogs.
I can 11.3. ________ you and talk to your parents if you want. Maybe if we ask
them together, they’ll agree.
Write to me,
Terry

11.1. A. have

B. to have

C. having

11.2. A. then

B. but

C. because

11.3. A. come

B. visit

C. arrive

PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI!
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KARTA ODPOWIEDZI
WPISUJE UCZEŃ
Kod ucznia

Zadanie 1.

PESEL

Zadanie 2.

Zadanie 3.

1.1.

A

B

C

2.1.

A

B

C

D

E

3.1.

P

F

1.2.

A

B

C

2.2.

A

B

C

D

E

3.2.

P

F

1.3.

A

B

C

2.3.

A

B

C

D

E

3.3.

P

F

1.4.

A

B

C

2.4.

A

B

C

D

E

1.5.

A

B

C

Zadanie 4.

Zadanie 5.

Zadanie 6.

4.1.

A

B

C

D

E

5.1.

A

B

C

6.1.

A

B

C

4.2.

A

B

C

D

E

5.2.

A

B

C

6.2.

A

B

C

4.3.

A

B

C

D

E

5.3.

A

B

C

6.3.

A

B

C

4.4.

A

B

C

D

E

Zadanie 7.

Zadanie 8.

Zadanie 9.

7.1.

A

B

C

D

E

8.1.

A

B

C

9.1.

A

B

C

7.2.

A

B

C

D

E

8.2.

A

B

C

9.2.

A

B

C

7.3.

A

B

C

D

E

8.3.

A

B

C

9.3.

A

B

C

7.4.

A

B

C

D

E

8.4.

A

B

C

9.4.

A

B

C

Zadanie 10.
10.1.

Zadanie 11.

A

B

C

D

E

F

11.1.

A

B

C

10.2. A

B

C

D

E

F

11.2. A

B

C

10.3. A

B

C

D

E

F

11.3.

B

C

A

UZUPEŁNIA NAUCZYCIEL SPRAWDZAJĄCY
SUMA PUNKTÓW
D – dziesiątki
J – jedności

D

J

8

9

D
0
J

1

2

3

4

5

6

7
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PRÓBNY EGZAMIN
GIMNAZJALNY Z OPERONEM
JĘZYK ANGIELSKI
POZIOM ROZSZERZONY
Instrukcja dla ucznia
1. Sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny zawiera 6 stron (zadania 1.–8.). Ewentualny
brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi.
2. Wpisz swój kod oraz PESEL w wyznaczonych miejscach: na tej stronie, w karcie
rozwiązań zadań otwartych i w karcie odpowiedzi.
3. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania.
4. Słuchaj uważnie tekstów do zadań 1.–2., które zostaną odtworzone z płyty CD.
5. Rozwiązania zapisuj długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem.
Nie używaj korektora.
6. R
 ozwiązania zadań, w których musisz sam sformułować odpowiedzi, zapisz
czytelnie i starannie w karcie rozwiązań zadań otwartych. Pomyłki przekreślaj.
7. Odpowiedzi do zadań zamkniętych zaznacz w karcie odpowiedzi w części
przeznaczonej dla zdającego. Zamaluj A pola do tego przeznaczone. Błędne
zaznaczenie otocz kółkiem A i zaznacz właściwe.
8. Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie będą sprawdzane i oceniane.

Czas pracy: 60 minut
Liczba punktów do uzyskania: 40

Usłyszysz dwukrotnie dwa teksty. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu w zadaniach 1.1.–1.6. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Zakreśl
literę A, B albo C. Zadania 1.1.–1.3. odnoszą się do pierwszego tekstu, a zadania
1.4.–1.6. – do drugiego.
Tekst 1.

Usłyszysz ogłoszenie.

Usłyszysz rozmowę ojca z córką.

1.4. Tomorrow, tourists don’t need
to take their

1.1. What place do they want to visA. sunglasses.
it?

A. The GPS has shown her another way.
B. Her dad forbade her to do so.
C. The road was closed for cars.

1.3. The father and the daughter are

A. My friend is a member of my family.
B. I go to the same school as my friend does.
C. My friend and I study at the same university.
D. Me and my friend have the same sports passion.
E. I became friends with him/her thanks to his/her parents.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA ZADAŃ 1. ORAZ 2.
NA KARTĘ ODPOWIEDZI!

Zadanie 3. (0–3)
Przeczytaj tekst. Do każdego akapitu (3.1.–3.3.) dopasuj właściwy nagłówek (A–
E). Wpisz odpowiednią literę obok numeru każdego akapitu.
Uwaga: dwa nagłówki zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnego akapitu.
THE STRANGE TRADITION OF CHEESE ROLLING
3.1. ________

3.2. ________

Zadanie 1. (0–6)

1.2. Why can’t the girl turn left?

Uwaga: jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi.

If you travel around England, you’ll probably see beautiful grassy green hills. They’re
typical of the English landscape. Also, looking at something going down the hill may
be an entertaining activity. But nobody really knows why or when the Cheese Rolling
tradition appeared for the first time. So, who first got the idea to send cheese down a hill?

Powodzenia!

A. a shopping centre
B. a cinema
C. a park

7

Whoever it was, the tradition stayed. On the last Monday of May people meet near
Cooper’s Hill in Gloucestershire, England. A special round cheese (which weighs about
4 kilograms) is launched from the top of the hill and people race after it. If you come first
– you win. The prize is… the cheese itself!

3.3. ________
The cheese rolls down very fast (up to 112 km/h) because Cooper’s Hill is really steep.
Unfortunately, some runners slip or fall down while chasing the cheese. There haven’t
been any serious injuries for over 9 years, but, just in case, an ambulance always waits
at the bottom of the hill.

B. umbrellas.
C. walking shoes.

A. The person who invented cheese rolling D. The origins of the tradition
B. The ceremony of getting the prize
C. Time, place and rules of the game
E. Safety during the race

1.5. Which is true about tomorrow’s
tour?

PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI!

A.
It’ll begin with visiting the
botanical gardens.
B. It’ll end with a meal in a restaurant.
C. It’ll start after midday.

1.6. The talk took place

A. travelling to see a movie.
A. before the tourists left the coach.
B. discussing a new comedy.
B. after the tourists spent their night at
C. exchanging opinions about driving cars.
the hotel.
C. on the first day of the tourists’ visit to
Tekst 2.
the city.

Zadanie 2. (0–4)
Usłyszysz dwukrotnie cztery wypowiedzi na temat przyjaciół. Na podstawie
informacji zawartych w nagraniu dopasuj do każdej wypowiedzi (2.1.–2.4.) odpowiadające jej zdanie (A–E). Wpisz rozwiązania do tabeli.

Zadanie 4. (0–4)
Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania. Wpisz w luki (4.1.–4.4.) litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A–E), tak aby otrzymać logiczny
i spójny tekst.
Uwaga: jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.
THE LONG WALK
One day three men – Jake, Henry and Rob – went to a business conference in the centre
of New York City. Rob offered to take them in his car. They were riding for 3 hours and
at 10 a.m. they arrived at the location. They conference took place in a high skyscraper,
on the 60th floor.
After the meeting, the men wanted to go down and back to their car. However, it
turned out that no elevator in that building worked. The men were shocked and angry.
4.1. ________ “We have to take the stairs,” Jake answered. “It’ll be a long and tiring journey.
But I have an idea. 4.2. ________ For the first 20 floors I’ll tell jokes, Henry can sing songs
for the next 20 floors, and for the last 20 floors Rob will tell sad stories.”

8
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4.3. ________ And then – on the 20th floor – the time for Rob came. 4.4. ________ “It goes like
this: there were three men who went to a business conference. One of them left the car
keys in the conference room…”
A. But Henry said that it won’t be a problem and they’ll just use the stairs.
B. And that’s what they did. Jake told a lot of jokes and Henry sang 12 songs.
C. To make the way down more interesting, let’s do something.
D. “Firstly, I’ll tell you the saddest story.” Rob began.
E. “What shall we do?” Henry asked.

Zadanie 6. (0–5)
Przeczytaj tekst. Uzupełnij każdą lukę (6.1.–6.5.) jednym wyrazem z ramki
w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst. Wymagana jest
pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.
Uwaga: jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.
WHY YOU SHOULD WASH NEW CLOTHES BEFORE WEARING THEM
Many of us love 6.1. ________________ for clothes. But what do you do with your new jeans

PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI!

or a T-shirt after buying it? Most people just put them on. After all, new clothes are

Zadanie 5. (0–3)

That’s a big mistake. You should always wash new clothes before wearing them and

Przeczytaj informacje o trzech osobach (5.1.–5.3.) oraz opisy czterech gazetek szkolnych (A–D). Do każdej osoby dopasuj gazetkę, która jest publikowana w jej
szkole. Wpisz odpowiednią literę obok numeru każdej osoby.
Uwaga: jeden opis został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej osoby.
5.1. ________
The magazine in
my school is very
interesting. It has
everything I need
– articles about
students’ fashion
and there are
some interesting interviews, too. I buy
it every time it’s published!

5.2. ________
I really like reading,
and I’m very
interested in the
opinions
about
different
books.
In my school
magazine, they publish such opinions.
I often read the magazine on the Internet.

5.3. ________
I’m a cheerleader
but
sport
magazines aren’t
really for me.
But there’s a cool
magazine in our school, where you
can find info on all the trends. Because
I’m crazy about cool clothes, they even
took a photo of me once!

A. School Times isn’t another school
magazine about boring game results
and school football matches. Our team
writes articles about interesting books.
You can also find there interviews with
teachers and students of our school.
We publish once a month and give the
magazine for free during breaks.
B. Break! is a magazine about school
fashion. Every week we take three or
four photos of the most fashionable
students and publish them on our
Facebook, we also explain what you
should wear on what occasion. You can
find us online only.
C. Time to school is a school magazine
with a long tradition. Every two months
students get a new 50-page colorful
issue, where you can find interviews
with teachers, tips on school clothes
and information from sports games.
Every issue costs $3.
D. In the Students’ Corner magazine
you’ll find funny stories from the life of
our school. We also publish tips on how
to learn and recommend good novels
and short stories. You can send us
a letter if you have a problem, and we’ll
publish it together with an answer from
a professional. A new issue appears
online every two weeks.

PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI!

perfect, so why should we do anything with them?
there are some good reasons for it. 6.2. ________________, bacteria and viruses can “jump”
from person to person because of unwashed clothes. Many people had tried on your
favourite T-shirt in the 6.3. ________________ room, before you bought it! Also, different
chemicals are 6.4. ________________ in clothes’ production, to make their structure softer.
Some people are 6.5. ________________ to those chemicals and they can get a rash.
So, wash your clothes before wearing them. It doesn’t take much time. And you’ll be
safer, for sure!
allergy

buy

change

first

shop

use

Zadanie 7. (0–5)
Przetłumacz na język angielski fragmenty podane w nawiasach, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.
Uwaga: w każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy.
7.1. (Czy kiedykolwiek byłeś) __________________________________ to Great Britain?
7.2. It was cold and windy yesterday but (nie padało) ______________________________. It’s
good because I forgot my umbrella.
7.3. This tea isn’t (wystarczająco słodka) ______________________________. Can you put some
sugar in it?
7.4. We had (zbyt mało czasu) ____________________________________ to buy a the birthday
present for Mike.
7.5. I don’t know if I want to ride a bike today. It (zależy od) ______________________________
the weather.

Zadanie 8. (0–10)
W twojej miejscowości powstało niedawno miejsce, w którym można uprawiać
twój ulubiony sport. W e-mailu do kolegi z Londynu:
• opisz to miejsce,
• wyjaśnij, dlaczego takie miejsce było potrzebne w twoim mieście,
• wspomnij o jednym problemie, który miałeś/miałaś, odwiedzając to miejsce.
Podpisz się jako XYZ. Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z trzech podpunktów, pamiętając,
że długość e-maila powinna wynosić od 50 do 100 słów. Oceniana jest umiejętność pełnego
przekazania informacji, spójność, bogactwo językowe oraz poprawność językowa.

JĘZYK ANGIELSKI ZESZYTY EDUKACYJNE

WPISUJE UCZEŃ

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY

PESEL

Kod ucznia

Nr zad.

Odpowiedzi

A

K

T

0

0

B

L

U

1

1

C

Ł

V

2

2

D

M

W

3

3

E

N

X

4

4

F

O

Y

5

5

G

P

Z

6

6

H

Q

1

7

7

I

R

2

8

8

J

S

3

9

9

UZUPEŁNIA NAUCZYCIEL SPRAWDZAJĄCY

1.1.

A

B

C

1.2.

A

B

C

1.3.

A

B

C

1.4.

A

B

C

1.5.

A

B

C

1.6.

A

B

C

2.1.

A

B

C

D

E

2.2.

A

B

C

D

E

2.3.

A

B

C

D

E

2.4.

A

B

C

D

E

3.1.

A

B

C

D

E

3.2.

A

B

C

D

E

3.3.

A

B

C

D

E

4.1.

A

B

C

D

E

4.2.

A

B

C

D

E

4.3.

A

B

C

D

E

4.4.

A

B

C

D

E

5.1.

A

B

C

D

5.2.

A

B

C

D

5.3.

A

B

C

D

Nr zad.

Odpowiedzi

6.1.

0

1

6.2.

0

1

6.3.

0

1

6.4.

0

1

6.5.

0

1

7.1.

0

1

7.2.

0

1

7.3.

0

1

7.4.

0

1

7.5.

0

1

8.I

0

1

2

8.II

0

1

2

8.III

0

1

2

8.IV

0

1

2

3

4

SUMA PUNKTÓW
D – dziesiątki
J – jedności

D

J

8

9

D
0
J

1

2

3

4

5

6

7

9

10
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JĘZYK ANGIELSKI. POZIOM PODSTAWOWY. KARTOTEKA TESTU I ODPOWIEDZI
Wymagania ogólne

II. Rozumienie wypowiedzi.
Uczeń rozumie bardzo proste i krótkie wypowiedzi ustne
artykułowane wyraźnie i powoli w standardowej odmianie
języka [...].

II. Rozumienie wypowiedzi.
Uczeń rozumie bardzo proste i krótkie wypowiedzi ustne
artykułowane wyraźnie i powoli w standardowej odmianie
języka [...].

II. Rozumienie wypowiedzi.
Uczeń rozumie bardzo proste i krótkie wypowiedzi ustne
artykułowane wyraźnie i powoli w standardowej odmianie
języka [...].

IV. Reagowanie na wypowiedzi.
Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie i typowych sytuacjach
reaguje w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej [...].

IV. Reagowanie na wypowiedzi.
Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie i typowych sytuacjach
reaguje w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej [...].

IV. Reagowanie na wypowiedzi.
Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie i typowych sytuacjach
reaguje w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej [...].

Numer
zadania

Wymagania szczegółowe
Uczeń:

Poprawna
odpowiedź

Liczba
punktów

1.1.

– posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków [...] leksykalnych w zakresie następujących tematów:
kultura (1.9.)
– znajduje w tekście określone informacje (2.3.)

A

0–1

1.2.

– posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków [...] leksykalnych w zakresie następujących tematów:
sport (1.10.)/życie rodzinne i towarzyskie (1.10.)
– znajduje w tekście określone informacje (2.3.)

B

0–1

1.3.

– posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków [...] leksykalnych w zakresie następujących tematów:
świat przyrody (1.13.)/szkoła (1.3.)
– znajduje w tekście określone informacje (2.3.)

B

0–1

1.4.

– posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków [...] leksykalnych w zakresie następujących tematów: dom
(1.2.)
– znajduje w tekście określone informacje (2.3.)

C

0–1

1.5.

– posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków [...] leksykalnych w zakresie następujących tematów:
żywienie (1.6.)/życie rodzinne i towarzyskie (1.5.)
– określa intencje nadawcy/autora tekstu (2.4)

B

0–1

C

0–1

A

0–1

B

0–1

E

0–1

P

0–1

F

0–1

P

0–1

2.1.
2.2.
2.3.

– posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków [...] leksykalnych w zakresie następujących tematów:
zdrowie (1.11.)
– znajduje w tekście określone informacje (2.3.)

2.4.
3.1.
3.2.
3.3.

– posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków [...] leksykalnych w zakresie następujących tematów:
elementy wiedzy o krajach obszaru nauczanego języka (1.14.)/szkoła (1.3.)
– znajduje w tekście określone informacje (2.3.)

4.1.

– posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków [...] leksykalnych w zakresie następujących tematów:
sport (1.10.)
– uzyskuje i przekazuje proste informacje i wyjaśnienia (6.3.)

E

0–1

4.2.

– posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków [...] leksykalnych w zakresie następujących tematów:
życie rodzinne i towarzyskie (1.5.)
– wyraża swoje opinie i życzenia (6.5.)

D

0–1

4.3.

– posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków [...] leksykalnych w zakresie następujących tematów:
człowiek (1.1.)
– uzyskuje i przekazuje proste informacje i wyjaśnienia (6.3.)

B

0–1

4.4.

– posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków [...] leksykalnych w zakresie następujących tematów:
sport (1.10.)/szkoła (1.3.)
– wyraża swoje emocje (6.6.)

A

0–1

5.1.

– posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków [...] leksykalnych w zakresie następujących tematów:
życie rodzinne i towarzyskie (1.5.)
– wyraża swoje opinie i życzenia (6.5.)

B

0–1

5.2.

– posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków [...] leksykalnych w zakresie następujących tematów:
kultura (1.9.)
– wyraża swoje emocje (6.6.)

C

0–1

5.3.

– posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków [...] leksykalnych w zakresie następujących tematów:
świat przyrody (1.13.)
– nawiązuje kontakty towarzyskie (6.1.)

B

0–1

6.1.

– posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków [...] leksykalnych w zakresie następujących tematów:
podróżowanie i turystyka (1.8.)
– wyraża swoje opinie i życzenia (6.5.)

A

0–1

6.2.

– posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków [...] leksykalnych w zakresie następujących tematów:
człowiek (1.1.)
– wyraża swoje emocje (6.6.)

A

0–1

6.3.

– posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków [...] leksykalnych w zakresie następujących tematów:
szkoła (1.3.)/człowiek (1.1.)
– wyraża swoje emocje (6.6.)

B

0–1

JĘZYK ANGIELSKI ZESZYTY EDUKACYJNE

Wymagania ogólne

Numer
zadania

Wymagania szczegółowe
Uczeń:

B

0–1

7.2.

– posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków [...] leksykalnych w zakresie następujących tematów:
życie rodzinne i towarzyskie (1.5.)/kultura (1.9.)
– określa kontekst wypowiedzi (3.4.)

C

0–1

7.3.

– posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków [...] leksykalnych w zakresie następujących tematów:
szkoła (1.3.)/kultura (1.9.)
– określa intencje nadawcy/autora tekstu (3.3.)

D

0–1

7.4.

– posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków [...] leksykalnych w zakresie następujących tematów:
praca (1.4.)
– określa kontekst wypowiedzi (3.4.)

A

0–1

8.1.

– posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków [...] leksykalnych w zakresie następujących tematów:
technika (1.12.)
– określa intencje nadawcy/autora tekstu (3.3.)

C

0–1

8.2.

– posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków [...] leksykalnych w zakresie następujących tematów:
technika (1.12.)
– znajduje w tekście określone informacje (3.2.)

C

0–1

8.3.

– posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków [...] leksykalnych w zakresie następujących tematów:
życie rodzinne i towarzyskie (1.5.)
– znajduje w tekście określone informacje (3.2.)

B

0–1

8.4.

– posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków [...] leksykalnych w zakresie następujących tematów:
życie rodzinne i towarzyskie (1.5.)/sport (1.10.)/żywienie (1.6.)
– znajduje w tekście określone informacje (3.2.)

B

0–1

C

0–1

B

0–1

C

0–1

A

0–1

D

0–1

C

0–1

A

0–1

B

0–1

C

0–1

B

0–1

9.1.
9.2.
9.3.

– posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków [...] leksykalnych w zakresie następujących tematów:
żywienie (1.6.)
– znajduje w tekście określone informacje (3.2.)

9.4.

I. Znajomość środków językowych.
Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków
językowych [...].

Liczba
punktów

– posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków [...] leksykalnych w zakresie następujących tematów:
zakupy i usługi (1.7.)/człowiek (1.1.)
– określa kontekst wypowiedzi (3.4.)

II. Rozumienie wypowiedzi.
Uczeń rozumie [...] proste i krótkie wypowiedzi pisemne [...].

I. Znajomość środków językowych.
Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków
językowych [...].

Poprawna
odpowiedź

7.1.

II. Rozumienie wypowiedzi.
Uczeń rozumie [...] proste i krótkie wypowiedzi pisemne [...].

II. Rozumienie wypowiedzi.
Uczeń rozumie [...] proste i krótkie wypowiedzi pisemne [...].

11

10.1.
10.2.

– posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków [...] leksykalnych w zakresie następujących tematów:
elementy wiedzy o krajach obszaru nauczanego języka (1.14.)

10.3.
11.1.
11.2.
11.3.

– posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków [...] leksykalnych w zakresie następujących tematów:
świat przyrody (1.13.)/życie rodzinne i towarzyskie (1.5.)

12
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JĘZYK ANGIELSKI. POZIOM PODSTAWOWY – TRANSKRYPCJA
Zadanie 1.
1.1.
Woman: In a minute we’ll enter the gallery and we’ll see a special collection of Sam Smith’s paintings. Sam was a student of our school and he started with painting flowers. We even have one
of such paintings on the wall in the principal’s office. Some of you could also see his well-known paintings of our city streets and buildings. But today we’ll see an exhibition of portraits. I hope
you’ll like them.
1.2.
Boy: Ugh! I’m bored. I sit in front of the TV all day!
Girl: Why don’t we go to the swimming pool together? Or maybe… let’s go jogging. It’s the best sport for me! Basketball’s also nice.
Boy: Basketball sounds fun… for watching on TV. And there’s a problem… I can’t swim!
Girl: Don’t worry, I’ll teach you! So, what about tomorrow at 10 a.m.?
Boy: OK. Maybe I’ll finally learn?
1.3.
Girl: Hi Lily. It’s Olivia. I have some info about the Earth Day. We’re cleaning the forest this year. Take two pairs of plastic gloves – one pair for you and one for me. Everybody has to bring
some plastic bags but I’ve got a lot so you don’t have to take any. And after the cleaning we’re having a bonfire and Mrs. Spencer’s bringing sausages for everybody!
1.4.
Girl: Dad, look at this magazine. Can you see that photo? THIS is my dream room!
Man: Wow, that desk’s really ugly. You really like it? What’s wrong with your old one?
Girl: Well, OK, maybe not the desk. But check out the rug!
Man: Hmmm, it’s OK but I think you should have something darker.
Girl: You’re right. But the bed’s amazing, isn’t it?
Man: Yeah, it’s really nice.
Girl: Great! So when will we start the renovation?
Man: Ehm… what?
1.5.
Girl: Mum, why aren’t you picking up the phone! I did everything like in the recipe. I mixed the eggs with flour and milk, I put the mixture in the oven for 45 minutes but the cake doesn’t look
like in the picture. It’s flat and white. What should I do now?
Zadanie 2.
Boy: Hi Jennifer! You’re finally at school! Where were you?
Girl: Oh, hi Tony. You won’t believe it, but all my family had health problems!
Boy: Oh, no! Did you have a cold? Mark and Maggie weren’t at school either because of a horrible cold.
Girl: No, I twisted my ankle. I had to go to the doctor to have an X-ray. It’s nothing serious and I’m OK now. But my mum was so worried that she got a terrible headache!
Boy: Is she better now?
Girl: Yeah, she just had to relax. But it’s hard to relax with my older brother. Yesterday he had a stomachache.
Boy: Really?
Girl: Yeah, he shouldn’t eat hamburgers all the time.
Boy: You’re right. You can even get food poisoning if the meat’s not fresh.
Girl: Exactly! But what about you Tony? You weren’t at the basketball training last week. Did you have the flu?
Boy: Flu? No! I just totally forgot about it!
Zadanie 3.
Woman: I’d like to remind you that tomorrow we’ll have some visitors from abroad. A group of students from Liverpool is going to spend a week in our city and then they’ll fly back to
England. I’m looking for volunteers who’d like to show them around our city after classes. You can take up to three students with you. Remember that they don’t know any Polish so try to
speak English while you’re with them. It’s a great chance to practise your English! I know that last year people were inviting English students to their homes for dinner but don’t do it this year.
We’re organizing a Polish and English Food day on Friday so they can try our national specialties then. So, do I have any volunteers?
Zadanie 4.
4.1.
Girl: Are you taking part in the running competition?
4.2.
Boy: Talk to me for a minute.
4.3.
Girl: Lizzy was looking for you. She wanted to tell you something.
4.4.
Boy: Why are you running?

JĘZYK ANGIELSKI ZESZYTY EDUKACYJNE
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JĘZYK ANGIELSKI. POZIOM ROZSZERZONY. KARTOTEKA TESTU I ODPOWIEDZI
Rozumienie ze słuchu
Wymagania ogólne

Zadanie
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

II. Rozumienie wypowiedzi.
Uczeń rozumie proste, krótkie wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie, w
standardowej odmianie języka […].

1.5.
1.6.

Wymagania szczegółowe
Uczeń:
2.3) znajduje w tekście określone informacje

Zakres słownictwa

B
1.5) życie rodzinne i towarzyskie / 1.8) podróżowanie i turystyka

2.5) określa kontekst wypowiedzi
2.3) znajduje w tekście określone informacje

2.3.

C
A
A

1.8) podróżowanie i turystyka

2.5) określa kontekst wypowiedzi

B
C

2.1.
2.2.

Poprawna
odpowiedź

E
2.3) znajduje w tekście określone informacje

B

1.1) człowiek

A

2.4.

D

Rozumienie tekstów pisanych
Wymagania ogólne

Zadanie

Wymagania szczegółowe
Uczeń:

Zakres słownictwa

3.1.
3.2.

II. Rozumienie wypowiedzi.
Uczeń rozumie […] proste wypowiedzi pisemne […].

D
3.2) określa główną myśl poszczególnych części tekstu

1.14) elementy wiedzy o krajach obszaru nauczanego języka

E

4.1.

E

4.2.
4.3.

3.6) rozpoznaje związki pomiędzy poszczególnymi częściami
tekstu

1.2) dom / 1.5) życie rodzinne i towarzyskie

5.1.

C
3.3) znajduje w tekście określone informacje

1.3) szkoła

D
B

Zadanie

Wymagania szczegółowe
Uczeń:

Poprawna odpowiedź

6.1.

shopping

6.2.

Firstly

6.3.

changing

6.4.

used

6.5.
7.1.

1. posługuje się podstawowym zasobem środków językowych
(leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych) […]

allergic
Have you ever been

7.2.

it wasn’t raining / was not raining

7.3.

sweet enough

7.4.

too little time

7.5.

depends on

Uwaga!
1. Odpowiedź uznaje się za poprawną tylko wtedy, gdy wpisywane wyrazy lub fragmenty zdań są w pełni poprawne gramatycznie i ortograficznie.
2. W zadaniu 7. są akceptowane również inne odpowiedzi, jeżeli są merytorycznie poprawne i spełniają wszystkie warunki zadania.
Schemat punktowania w zadaniach od 1. do 7.
1 pkt – poprawna odpowiedź

0 pkt – niepoprawna odpowiedź lub brak odpowiedzi

Zadanie 8. (0–10)
W twojej miejscowości powstało niedawno miejsce, w którym można uprawiać twój ulubiony sport. W e-mailu do kolegi

• wyjaśnij, dlaczego takie miejsce było potrzebne w twoim mieście,

z Londynu:

Każda wypowiedź jest oceniana przez egzaminatora w następujących kryteriach:

B
D

Znajomość środków językowych

• opisz to miejsce,

C

4.4.

5.3.

I. Znajomość środków językowych.
Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych) […].

C

3.3.

5.2.

Wymagania ogólne

Poprawna
odpowiedź

• wspomnij o jednym problemie, który miałeś/miałaś, odwiedzając to miejsce.
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wymagania ogólne
• treść
• spójność i logika wypowiedzi
• zakres środków językowych
• poprawność środków językowych

wymagania szczegółowe

I. Z
 najomość środków językowych.

1. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych), umożliwiających
realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów:
1) człowiek,
5) życie rodzinne i towarzyskie.

III. Tworzenie wypowiedzi.

5. Uczeń tworzy krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi pisemne, np. e-mail:
1) opisuje ludzi […] i czynności,
4) relacjonuje wydarzenia z przeszłości,
5) wyraża i uzasadnia swoje poglądy […],
9) stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi w zależności od sytuacji.

IV. Reagowanie na wypowiedzi.

7. Uczeń reaguje w formie prostego tekstu pisanego, np. e-mail, w typowych sytuacjach:
2) […] przekazuje informacje i wyjaśnienia.

Treść
W ocenie treści bierze się najpierw pod uwagę, do ilu elementów polecenia uczeń się odniósł w swojej wypowiedzi, a następnie ile z tych elementów rozwinął w zadowalającym stopniu. Za wypowiedź przyznaje się od 0 do 4 punktów, zgodnie
z poniższą tabelą.

Do ilu elementów uczeń się odniósł?
3

Ile elementów rozwinął?
3

2

1

0

4

3

2

1

2

1

1

1

0

2
1
0

0

Dla przykładu za wypowiedź ucznia, który odniósł się do 2 elementów i oba rozwinął, przyznaje się 2 punkty.
Spójność i logika wypowiedzi
W ocenie spójności bierze się pod uwagę, czy i w jakim stopniu tekst funkcjonuje jako całość dzięki jasnym powiązaniom (np. leksykalnym, gramatycznym) wewnątrz zdań oraz między zdaniami/akapitami tekstu. W ocenie logiki wypowiedzi
bierze się pod uwagę, czy i w jakim stopniu wypowiedź jest klarowna (np. czy nie jest jedynie zbiorem przypadkowych myśli).
2 pkt

wypowiedź jest w całości lub w znacznej większości spójna i logiczna zarówno na poziomie poszczególnych zdań, jak i całego tekstu

1 pkt

wypowiedź zawiera usterki w spójności/logice na poziomie poszczególnych zdań oraz/lub całego tekstu

0 pkt

wypowiedź jest w znacznej mierze niespójna/nielogiczna; zbudowana jest z trudnych do powiązania w całość fragmentów

Zakres środków językowych
W ocenie zakresu środków językowych bierze się pod uwagę zróżnicowanie struktur leksykalno-gramatycznych użytych w wypowiedzi.
2 pkt

zadowalający zakres środków językowych; oprócz środków językowych o wysokim stopniu pospolitości w wypowiedzi występuje kilka precyzyjnych sformułowań

1 pkt

ograniczony zakres środków językowych; w wypowiedzi użyte są głównie środki językowe o wysokim stopniu pospolitości

0 pkt

bardzo ograniczony zakres środków językowych w znacznym stopniu uniemożliwiający realizację polecenia

Pod pojęciem „precyzyjne sformułowania” rozumie się wyrażanie myśli z wykorzystaniem słownictwa swoistego dla tematu i unikanie słów oraz struktur o wysokim stopniu pospolitości, takich jak miły, interesujący, fajny. W precyzji wyrażania
myśli mieści się również charakterystyczny dla danego języka sposób wyrażania znaczeń, np. This book was expensive, zamiast This book cost a lot of money.
Poprawność środków językowych
W ocenie poprawności środków językowych bierze się pod uwagę błędy gramatyczne, leksykalne i ortograficzne oraz ich wpływ na komunikatywność wypowiedzi.
2 pkt

brak błędów lub nieliczne błędy niezakłócające komunikacji/sporadycznie zakłócające komunikację

1 pkt

liczne błędy niezakłócające komunikacji lub czasami zakłócające komunikację

0 pkt

bardzo liczne błędy w znacznym stopniu zakłócające komunikację

Uwagi dodatkowe
1. Wypowiedź nie podlega ocenie (egzaminator przyznaje 0 punktów we wszystkich kryteriach), jeżeli jest:
• w całości nieczytelna (pod pracą zapisuje się „praca w całości nieczytelna”, a na karcie odpowiedzi zaznacza się 0 punktów w każdym kryterium) LUB całkowicie niezgodna z poleceniem (pod pracą zapisuje się „praca całkowicie niezgodna
z poleceniem”, a na karcie odpowiedzi zaznacza się 0 punktów w każdym kryterium) LUB niekomunikatywna dla odbiorcy, np. w całości napisana fonetycznie (pod pracą zapisuje się „praca całkowicie niekomunikatywna”, a na karcie odpowiedzi
zaznacza się 0 punktów w każdym kryterium).
2. Praca, która zawiera fragmenty odtworzone z podręcznika, zadania zawartego w arkuszu egzaminacyjnym lub z innego źródła, w tym internetowego, lub przepisane od innego zdającego, jest uznawana za pracę niesamodzielną.
3. Jeżeli praca zawiera fragmenty na zupełnie inny temat, wyuczone na pamięć oraz/lub fragmenty pracy całkowicie nienawiązujące do polecenia, a jednocześnie zaburzające spójność i logikę tekstu, są one otaczane kołem i nie są brane pod uwagę
przy liczeniu słów i ocenie zakresu środków językowych i poprawności środków językowych.
4. Jeżeli za wypowiedź przyznano 0 punktów w kryterium treści, we wszystkich pozostałych kryteriach przyznaje się również 0 punktów. W takich pracach oznacza się błędy.
5. Jeżeli za wypowiedź przyznano 1 punkt w kryterium treści, we wszystkich pozostałych kryteriach przyznaje się najwyżej 1 punkt. W takich pracach oznacza się błędy.
6. Jeżeli wypowiedź zawiera 40 słów lub mniej, jest oceniana wyłącznie w kryterium treści. W pozostałych kryteriach przyznaje się 0 punktów. W takich pracach nie oznacza się błędów.
7. Słowa zapisane przy użyciu skrótów, np. 4U, bfr sql, oznacza się jako błędy ortograficzne.
8. W ocenie poprawności środków językowych w wypowiedziach uczniów ze stwierdzoną dysleksją nie bierze się pod uwagę błędów ortograficznych. Błąd ortograficzny zmieniający znaczenie wyrazu w pracy dyslektyków to błąd językowy. Jest
on brany pod uwagę w ocenie poprawności językowej.
Zasady te obowiązują również w ocenie prac uczniów z dysgrafią, dysortografią, afazją, z zaburzeniami komunikacji językowej, a także prac uczniów, którzy korzystali z pomocy nauczyciela wspomagającego oraz prac pisanych na komputerze.
9. Praca w brudnopisie jest sprawdzana, jeżeli słowo Brudnopis przekreślono i obok zostało napisane Czystopis.
10. Jeżeli zdający umieścił w pracy napis ciąg dalszy w brudnopisie i zakreślił, która część jest czystopisem, to ta część podlega ocenie.
11. Zdający może używać oryginalnej pisowni w obcojęzycznych nazwach geograficznych, nazwach obiektów sportowych, gazet, zespołów muzycznych, programów telewizyjnych, tytułach, pod warunkiem że podaje wyjaśnienie w języku egzaminu, tak aby informacja była komunikatywna dla odbiorcy. Z tekstu musi wynikać, że jest mowa o gazecie, filmie, grupie muzycznej itd. lub musi wystąpić określenie, np. film, band. Jeżeli zdający podaje nazwę w języku innym niż zdawany i nie
podaje objaśnienia, całe wyrażenie jest podkreślane linią prostą i traktowane jako jeden błąd językowy.
W liczbie słów uwzględniane są wszystkie wyrazy użyte w danej nazwie własnej, np. I read Nowe Horyzonty. – 1 błąd językowy – 2 słowa. Oprócz tego całe wyrażenie podkreślane jest linią falistą i traktowane jako błąd w spójności. Jeśli użycie tej
nazwy jest kluczowe dla realizacji polecenia, ta informacja nie jest uwzględniana w ocenie treści.
Przykładowa realizacja polecenia:
Hi Jim!
How are you? I’m writing to you because I have some really good news to share. A new tennis court has just opened in my city. It’s a big court next to my house and it’s open until 10 p.m. every day. It’s fantastic because the old one was really far from
my home and there were always a lot of people who wanted to play. The only problem is that you have to have your own racket. I had to buy one because you can’t rent a racket there.
When will you come to play tennis with me?
See you,
XYZ
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JĘZYK ANGIELSKI. POZIOM ROZSZERZONY – TRANSKRYPCJA
Zadanie 1.
Tekst 1.
Girl: Look! Can you see that shopping centre? The cinema is behind it. I can see it in the distance. This is where we’re going.
Man: Finally! I’m so tired. OK. Turn left here. I can see a free spot behind the crossroads. The GPS shows 250 metres, so we have to walk through that park. And there’s no point in driving
further and getting stuck in a traffic jam.
Girl: Dad, I can’t. Only buses and bikes can turn here. There’s “no turning left” sign for cars.
Man: Strange… the GPS shows you can turn… well… probably there are some roadworks…
Girl: O, I see another free spot. There, next to that lamp.
Man: Yeah, that one’s even better. Now, who’s got the tickets?
Girl: Mum has left them on the kitchen table and you took them.
Man: No, I didn’t!
Girl: Do you mean they’re still at home? Now I have to drive all the way back. I’m sure we’ll miss the beginning.
Man: I’m just joking. I have them in my pocket. Here, see?
Girl: Dad! That’s not funny!
Man: OK, OK. I’m sorry. Anyways, let’s go. I can’t wait to see that new comedy. Everybody says that it’ll be a big hit!
Tekst 2.
Woman: OK, and now some information about tomorrow. I think you’ll need a raincoat or umbrella as the forecast is not too good. So, no chance to put your sunglasses on. And you have
to wear good walking shoes. Don’t forget your camera to take wonderful pictures. We’ll have a look at the cathedral, and, later on, we’ll have a chance to walk through beautiful botanical
gardens. Sadly, the trip to the technology museum is cancelled, because it’s closed tomorrow. If you’re interested to read more about our fascinating city there’s an illustrated guide on sale,
here, at the reception desk. I hope you will enjoy the tour. See you in the morning, 10 o’clock sharp. The whole trip will take about 5 hours. After the trip we’re going straight to the restaurant
next to the museum, to eat dinner. And now, I don’t want to take more of your time. After all, you’re after a long flight. I see that the receptionist has already prepared the room keys for you.
So enjoy your stay, relax and see you tomorrow!
Zadanie 2.
2.1.
Girl: I’ve had one best friend since the beginning of school. But we didn’t meet there. Her parents used to work with my parents. Because me and Sophie are the same age, we started hanging
out. We spend much time with each other, mostly just talking or going to the shopping centre. She lives in the same city and when we turn 18 we’re going to study at the same university.
2.2.
Boy: My best buddy is John. We even have birthdays at the exact same date! We spend a lot of time together – we sit at the same desk during the lessons and then come back home together
because we live in the same building – he lives on floor 4 and I on floor 7. In our free time we like playing computer games… we both hate sports, unfortunately.
2.3.
Girl: It may sound funny but my best friend is my older sister. She’s always there for me and gives me useful advice when I have problems. Our parents always thought that we would argue but
it’s the other way round. Now she started studying at the university in a different city so we don’t meet often. But we chat on the Internet every day.
2.4.
Boy: I met Jake on a basketball practice in my local sports club. It quickly turned out that we have a lot in common even though he’s two years younger than me. We’re crazy about basketball,
for example! Sadly, I’m moving to a bigger house far away from the centre. But I’m still going to come to trainings to the club sometimes.

