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UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY

KOD UCZNIA

miejsce
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z kodem
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W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM
Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
KWIECIEŃ 2010

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.

Czas pracy:
135 minut

3. Czytaj uwaŜnie wszystkie teksty i zadania.
4. Słuchaj uwaŜnie tekstów do zadań 1 – 4, które zostaną
odtworzone z płyty CD.
5. Wykonuj zadania zgodnie z poleceniami.
6. Wszystkie zadania rozwiązuj długopisem lub piórem.

Liczba punktów
do uzyskania: 50

7. Do niektórych zadań podanych jest kilka odpowiedzi.
Tylko jedna z nich jest poprawna. Wybierz ją i zaznacz znakiem ,
np.:
A.
B.
C.
D.
8. Jeśli się pomylisz, otocz znak kółkiem i zaznacz inną odpowiedź,
np.:
A.
B.
C.
D.

Powodzenia!

GA-8-102

Zadanie 1. (5 pkt)
Usłyszysz 5 rozmów. Połącz kaŜdą rozmowę z obrazkiem. Wpisz
odpowiednie litery do tabeli.
A.

B.

C.

D.

rozmowa

E.

1.

2.

3.

4.

5.

obrazek

Zadanie 2. (4 pkt)
Usłyszysz rozmowę dwóch osób. Na podstawie usłyszanych informacji
zaznacz, czy podane zdania są prawdziwe (True), czy fałszywe (False).

Przykład: Kraków jest stolicą Polski.

Prawda / Fałsz

1. Susan is a doctor.

True / False

2. Susan often goes to France.

True / False

3. Mark travels with his family.

True / False

4. Mark usually goes to South America.

True / False
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Zadanie 3. (1 pkt)
Usłyszysz rozmowę dwóch osób - Lucy i jej kolegi, Sama. O czym mówi
Lucy? Zaznacz prawidłową odpowiedź A, B lub C.
Lucy is talking about her
A. school friends.
B. favourite sport.
C. pet animals.
Zadanie 4. (5 pkt)
Usłyszysz pięć krótkich pytań. Jak na nie odpowiesz? Zaznacz prawidłową
odpowiedź A, B lub C.
Przykład: Usłyszysz

What’s your name?

1.
A. At three o’clock.
B. Three times a week.
C. For three hours.
2.
A. He can’t see me.
B. She doesn’t see well.
C. I don’t know him.
3.
A. I’m fine. And you?
B. She’s fine, thank you.
C. I don’t think so.
4.
A. It’s beautiful!
B. I’m so tired.
C. He’s dangerous!
5.
A. Great idea!
B. Have a good time!
C. Not very well.
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A. I’m Peter.
B. Have a nice day.
C. Hello.

Zadanie 5. (5 pkt)
Dobierz jedno słowo do kaŜdej grupy, tak aby do niej pasowało.

A. pilot

B. rainy

C. geography

D. cousin

E. tram

Przykład: (PRZYBORY)

1. (POGODA)

rubber

sunny

pen

cold

……..F……

…………..

2. (PRZEDMIOTY)

3. (ZAWODY)

music

doctor

English

teacher

…………..

…………..

4. (RODZINA)

5. (TRANSPORT)

parents

bus

son

train

…………..

…………..
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F. pencil

Zadanie 6. (3 pkt)
Przyjrzyj się poniŜszym rysunkom i zaznacz to dokończenie zdania, które
opisuje rysunek. Zaznacz prawidłową odpowiedź A, B lub C.
1.

She is …
A. happy.
B. strong.
C. tired.

2.

3.

They are …
A. at school.
B. on holiday.
C. at work.

It is …
A. December.
B. July.
C. August.

Zadanie 7. (4 pkt)
Przyjrzyj się rysunkowi. Uzupełnij zdania. Wpisz literę A, B, C lub D.
A. between

B. behind

C. on

1. The camera is …………….. the armchair.
2. The book is …………….. the armchair and the TV.
3. The bird is …………….. the TV.
4. The cat is …………….. the TV.
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D. over

Zadanie 8. (3 pkt)
Co naleŜy powiedzieć w poniŜszych sytuacjach? Zaznacz prawidłową
odpowiedź A, B lub C.
1. Nie zrozumiałeś, co powiedział nauczyciel. Poproś o powtórzenie.
A. Can I help you?
B. Can you speak French?
C. Can you repeat that, please?
2. Jesteś na dworcu. Spytaj, który pociąg jedzie do Londynu.
A. Which train goes to London?
B. Do you like London trains?
C. Where is the train station?
3. Kolegę boli ząb. Co mu powiesz?
A. You cook delicious meals.
B. You shouldn’t eat sweets.
C. They sell delicious sweets.

Zadanie 9. (4 pkt)
Gdzie moŜna zobaczyć takie napisy? Wpisz literę A, B, C lub D w miejsca
1. – 4.

A.

C.

You must wear
a swimsuit
here!

B.

Don’t feed
the
animals!

D.

1. in a zoo: .................
2. in a school: ..................
3. in a swimming pool: ..................
4. in a post office: ..................
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Postcard $1
Stamp $0.44

No running in
the corridors!

Zadanie 10. (4 pkt)
Przeczytaj opisy. KaŜdy z nich połącz z odpowiednim rysunkiem. Wpisz
litery A, B, C lub D do tabeli.

1.

The girls are happy. They are
wearing ties and the boy is
wearing trousers.

2.

They love reading. They read
books in their free time.

3.

He likes fishing. He is sitting in
a boat with his fishing rod. He can
see a mountain.

4.

She is very tired, so she is sleeping
in the chair.

1.

2.

A.

B.

C.

D.

3.
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4.

Zadanie 11. (4 pkt)
Przeczytaj tekst. Zaznacz prawidłową odpowiedź A, B lub C.
Hello, my name is Betty. I live in London. I have got a lot of friends. My best
friend’s name is Martha. We go to the same school. Martha lives close to my
house. She has got long black hair and blue eyes. She is very beautiful.
She wears glasses. Martha loves reading. Her favourite books are detective
stories. She reads books when she comes home from school, but she never reads
at night. She buys books every month. She has got about 40 books in her
bedroom. The books are on the shelves, on the desk and even on the floor!

1.

Where does Martha live?
A. She lives close to school.
B. She lives near Betty’s house.
C. She lives in New York.

2.

What is Martha’s hobby?
A. animals
B. sport
C. reading

3.

When does Martha read books?
A. after school
B. in the morning
C. at night

4.

How many books has Martha got in her bedroom?
A. four
B. forty
C. fourteen
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Zadanie 12. (4 pkt)
Przeczytaj kartkę pocztową. Zaznacz, które zdania są prawdziwe (True),
a które fałszywe (False).
Dear Paul,
Greetings from Australia!
I’m on holiday here. I’m staying with my friends, Lucy and Kate.
They are sisters. We are sunbathing on the beach now. The
weather is fantastic! It’s really hot and sunny. In the evening we
are having a party. It’s Kate’s birthday today. She is 14 years old!
Lucy and Kate’s mum is a great cook. She is baking a wonderful
birthday cake for the party.
How is your holiday?
Take care,
Cindy

Przykład: Kraków jest stolicą Polski.

Prawda / Fałsz

1. Cindy is on holiday in Australia.

True / False

2. The weather is really terrible.

True / False

3. There is a party in the evening.

True / False

4. Lucy is making a cake for Cindy.

True / False
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Zadanie 13. (4 pkt)
Uzupełnij tekst wyrazami z ramki. Wpisz literę A, B, C lub D.

A. subjects

B. bus

C. beautiful

D. ride

I usually start school at eight o’clock. I go to school by 1. .......... I like school
very much! My favourite school 2. .......... are French and P.E. I am a good
student. My parents are proud of me. After school I 3. .......... my bike with
friends or I help my father in the garden. We have got 4. .......... apple trees.
I take an apple to school every day.
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