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BADANIE DIAGNOSTYCZNE 
W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM 

Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 
POZIOM ROZSZERZONY 

 
Instrukcja dla ucznia 

1. Sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny zawiera 10 stron.
Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi. 

2. Zestaw egzaminacyjny zawiera 13 zadań. 

3. Teksty do zadań od 1. do 7. zostaną odtworzone z płyty CD.  

4. Wszystkie zadania rozwiązuj długopisem lub piórem.  

5. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania.  

6. Wykonuj zadania zgodnie z poleceniami. 

7. W zadaniach, w których podano kilka odpowiedzi do wyboru, 
tylko jedna odpowiedź jest poprawna.  
W niektórych zadaniach musisz wpisać znak  w kratkę obok 
poprawnej odpowiedzi, np. 

A.      B.      C.  
W innych zadaniach musisz wpisać w kratkę odpowiednią 
literę, np. 

1.  

8. Jeśli się pomylisz, otocz kratkę z błędną odpowiedzią kółkiem 
i podaj inną odpowiedź, np. 

A.      B.      C.  
albo 

1.    E 
 

Powodzenia!
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Zadanie 1. (0–4) 
Us yszysz dwukrotnie wypowiedzi czterech osób na temat dyscyplin 
sportowych. Do ka dej wypowiedzi dopasuj sport (A–E), który dana osoba 
lubi najbardziej. Jedna dyscyplina sportowa nie pasuje do adnej osoby. 
Wpisz odpowiedni  liter  w ka d  kratk  (1.–4.). 

 
A. B. C. 

  
 
 

D. 

 
 

E. 

 
1. 2. 3. 4. 

 
Zadanie 2. (0–1) 
Us yszysz dwukrotnie rozmow  przyjació . O czym rozmawiaj ? Wpisz 
znak X w kratk  obok odpowiedzi A, B albo C. 
 
They are talking about 
A. a book.  

   

B. a film.  
   

C. a computer game.  
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Zadanie 3. (0–1) 
Us yszysz dwukrotnie rozmow  taty z córk . O czym rozmawiaj ? Wpisz 
znak X w kratk  obok odpowiedzi A, B albo C. 
 
They are talking about 

A. dinner.  
   

B. homework.  
   

C. afternoon plans.  

 
 
Zadanie 4. (0–1) 
Us yszysz dwukrotnie wypowied  Lilly. Dlaczego Lilly dzwoni do Billa? 
Wpisz znak X w kratk  obok odpowiedzi A, B albo C. 
 
Lilly 
A. invites Bill to a party.  

   

B. offers Bill some help.  
   

C. asks Bill for help.  

 
 
Zadanie 5. (0–1) 
Us yszysz dwukrotnie rozmow  dwóch osób. Gdzie rozmawiaj ? Wpisz 
znak X w kratk  obok odpowiedzi A, B albo C. 
 
They are  
A. in the dining room.  

   

B. in the bedroom.  
   

C. in the kitchen.  
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Zadanie 6. (0–1) 
Us yszysz dwukrotnie wypowied  Sandry. Jaki jest ulubiony przedmiot 
Sandry? Wpisz znak X w kratk  obok odpowiedzi A, B albo C. 
 
Sandra’s favourite school subject is 
A. Art.  

   

B. History.  
   

C. Geography.  

 
Zadanie 7. (0–1) 
Us yszysz dwukrotnie wypowied  Simona. Jaki prezent Simon kupi bratu? 
Wpisz znak X w kratk  obok odpowiedzi A, B albo C. 
 
Simon decided to buy 
A. a CD.  

   

B. a poster.  
   

C. a mobile phone.  

 
Zadanie 8. (0–3) 
Przeczytaj teksty. Odpowiedz na pytania. Wpisz znak X w kratk  A albo B. 
 
1. Who is sorry?  

A.  B.  

Helen, 
I planned to meet 
George at 5 p.m. 
He was 30 minutes 
late and didn’t even 
say sorry. Should I 
meet him again? 
Betty 

Amanda, 
I can’t come to your 
party on Saturday.  
I need to look after 
my younger sister. 
I’m very sorry but  
I hope you 
understand. Joanna 
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2. Who is looking for a job?  
 

A.  B.  

 
 
3. Who lives in a big city?  
 

A.  B.  

 
 
 

Do you like the place where you 
live? 
 
Lena: Yes, I love it! It’s peaceful 
and quiet because it’s far from big 
cities. There’s a big forest and a lake 
just next to my house. 

I’m looking for a young 
responsible girl to look after 
my 5-year-old daughter. If you 
are interested, call me at 
645 355 535. 

I’m a 20-year-old History 
student. I’d like to find a job 
as a babysitter. I have free 
afternoons and weekends. 
Call me at 645 563 254. 

Do you like the place where you 
live? 
 
Emily: Yes, it’s great! There are big 
shopping centres, cinemas, museums 
and restaurants. It’s quite noisy but 
I like it. 
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Zadanie 9. (0–4) 
Przeczytaj tekst. Dopasuj tytu  (A–E) do ka dej cz ci tekstu. Jeden tytu  
nie pasuje do adnej cz ci tekstu. Wpisz odpowiedni  liter  w ka d  
kratk  (1.–4.). 
 
 
A. Attractions 
B. Food 
C. Help 
D. Souvenirs 
E. Prices 
 

RIVERDALE FUN PARK 

1.  
A visit to Riverdale Fun Park is a great adventure for the whole family. Here 
you can try bungee jumping and go for a roller coaster ride. There is also  
a swimming pool with many water slides and lots more. 

2.  
In Riverdale Park you will find many gift shops where you can buy 
something nice for your family and friends. We offer beautiful photo albums, 
mugs with the park’s logo and funny T-shirts. 

3.  
If you get hungry, you can visit one of our restaurants or snack bars. They 
serve hamburgers, chips, pizzas, ham and cheese sandwiches and cold drinks. 

4.  
Tickets to Riverdale Park aren’t expensive. For an all-day stay in the park 
teenagers pay £8 and adults £12. Children under 5 can enter the park for free. 
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Zadanie 10. (0–3) 
Przeczytaj tekst. Uzupe nij go brakuj cymi zdaniami (A–D). Jedno zdanie 
nie pasuje do tekstu. Wpisz odpowiedni  liter  w ka d  kratk  (1.–3.). 
 

 

 
A. We don’t have bigger sizes. 

B. Just look at this sweater! 

C. It’s on your left. 

D. No, it’s only £10. 

 

Linda: I really like this shop. They have a lot of nice clothes here. 

Kate: You’re right. 1.  Don’t you think it’s great? 

Linda: Yes, it’s really nice. I like the colour. Is it expensive? 

Kate: 2.  That’s really cheap. I think I’ll try it on. 

Linda: Good idea. Go to the changing room. 3.  

Kate: Thanks. I’ll be right back. 
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Zadanie 11. (0–5) 
Co przedstawiaj  rysunki? Wpisz w kratki brakuj ce litery. 
 
1.  

 
 

s  a  e 
 

2.  
 

t    e 
 

3.  

 

 
 
 

n    e 
 

4.  
 
 

c   e 
 

5.  
 
 

f    t 
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Zadanie 12. (0–5) 
Wpisz s owo podane w nawiasie we w a ciwej formie. 
 

1. My sister (have) _________________________ breakfast at seven every 

morning. 

2. My school bag is (big) _________________________ than yours. 

3. I (read) _________________________ a good horror story at the moment. 

4. There are eighty-six (room) _________________________ in this hotel. 

5. Don’t touch it! It’s my (brother) _________________________ laptop. 

 
 
Zadanie 13. (0–10) 
Odpowiedz na pytania dotycz ce obrazków pe nymi zdaniami w j zyku 
angielskim. 
 
Obrazek 1.  

Jaka jest pogoda? 

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

 
Obrazek 2. 

 

Gdzie jest ta kobieta? 

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 
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Obrazek 3.  

 

W co ubrane s  te osoby? 

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

 
Obrazek 4. 

 

Co robi ten ch opiec? 

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

 
Obrazek 5.  

 

 

Opisz wygl d dziewczynki przedstawionej 

na obrazku. 

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

 
 


