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Zadanie 1. (0-7 pkt.) 
 
Zmień zdania z czasu teraźniejszego Present Simple na czas przeszły Past 
Simple 

 

1. Susan wears dark colours. Susan wore dark colours. 
2. I have a dog. I had a dog. 
3. Peter can paint very well. Peter could paint very well. 
4. Alicia sings in French. Alicia sang in French. 
5. He rides a bike to school. He rode a bike to school. 
6. My sister wakes up at 7. My sister woke up at 7. 
7. I feel cold. I felt cold. 
8. He takes his friends with him. He took his friends with him. 

Zadanie 2. (0-7pkt.) 
Uzupełnij tekst wyrazami z ramki. 
 
I really like living in the city. You have everything you need and you don’t have to travel very 
far. There is some pollution, that’s true, and there are also a lot of cars, so it’s noisy, but I live 
in a place which is a bit quieter.  
There are a lot of parks and green areas and there aren’t any 
skyscrapers. There is an office block, but that’s where my mum works, so I don’t mind it 

 
Zadanie 3. (0-5 pkt.) 
Przeczytaj poniższy tekst i odpowiedz na pytania pełnymi zdaniami. 
 
1 No, they aren’t. There is only a one in 11.5 million chance that a shark will attack you. 
2 Because a shark may think you’re a fish. 
3 Because sharks can smell blood from a long way away. 
4 People will see the smoke and come and rescue you. 
5 You should dig under the ground. 
 
 

Zadanie 4.(0-10 pkt.) 
Do każdej z opisanych sytuacji wybierz i podkreśl właściwą reakcję.  
 
1c, 2a, 3c, 4c, 5c, 6b, 7a, 8c, 9a, 10a 



Zadanie 5.(0-8 pkt.) 
Przeczytaj nagłówki i wpisz je do poniższych akapitów. Połącz wyrazy z 
kolumny 1-5 z ich znaczeniem w kolumnie a-e. 
 
 

1. Man saves baby’s life twice! 
2. Same name, same room number 
3. Woman finds favourite book – fifty years later 

 
 
1 c, 2 d, 3 e, 4 a, 5 b 
 
 

Zadanie 6. (0-10 pkt.) 
Uzupełnij tabelę podanymi wyrazami i wyrażeniami. 
 

Numbers Things Birthdays Times 

six hundred and 
twenty-three 

ID card  the thirteenth of 
May  

quarter to eight  

fifty-nine umbrella the first of January half past one 

twelve   five to eight 
 
 

Zadanie 7. (0-3 pkt.) 
Zdecyduj, o czym jest każdy tekst. Wpisz odpowiednią literę w każdą kratkę. 
Jedna opcja została podana dodatkowo i nie pasuje do żadnego testu. 
 
7.1 C 
7.2 A 
7.3 D 
 
Zadanie 8. (0-10 pkt.) 
Napisz 8 zdań na temat swojego życia w wieku 5 lat. Użyj czasowników z 
ramki lub własnych pomysłów. 
 

- minimum 8 zdań 
- poprawność ortograficzna i gramatyczna 
- bogactwo językowe   

 


