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Droga Uczennico! Drogi Uczniu!

Przed przystąpieniem do rozwiązywania testu należy zakodować pracę
zgodnie ze wskazaniami Komisji Konkursowej.
Test, który masz przed sobą, zawiera siedem zadań (od A do G).
Przeczytaj uważnie polecenia i przykłady do zadań. W zadaniach D i F
wymagana jest całkowita poprawność ortograficzna. Akceptowane są formy
skrócone.
Pamiętaj, żeby pisać czytelnie (długopisem lub piórem), gdyż
nieczytelność liter dyskwalifikuje odpowiedź. Możesz pisać drukowanymi
literami. Nie używaj korektora. Jeśli jeszcze nie wyłączyłeś/wyłączyłaś telefonu
komórkowego, zrób to teraz.
Czas przeznaczony na rozwiązanie testu: 60 minut.
Życzymy Ci satysfakcji z uczestnictwa w konkursie i uzyskania
wysokiego wyniku.
GOOD LUCK!
Organizatorzy Konkursu
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ZADANIE A
Przeczytaj tekst. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią
tekstu. Zakreśl literę A, B lub C. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz
2 punkty.
I’m Joan and I’d like to tell you about my present school. It’s better than
the old one because it’s in a quiet street and far from the city centre. The
building is new and there are three floors and a gym. There’s also a playground
and a park close to it.
In my classroom there are many posters on the walls and a computer on
the teacher’s desk. In the corner there’s a carpet and a bookshelf with books and
magazines in English. I usually spend the break there, looking through them, but
some children prefer to play in the corridor. We also have lessons in the park
when the weather is good.
In my opinion the best place at school is the library. You can do a lot of
things there: read a book, use a computer, or even listen to music. I often go
there after lessons. My friends Martha and Monica often join me. I usually
choose adventure books to read. Martha prefers listening to music and reading
comics, only Monica plays computer games.
English is my favourite subject. We have lessons every day, sometimes in
a computer laboratory. Last week our English teacher organized a language
competition. I won a book about English geography which is really interesting.
I like Geography because it helps us understand the world around us. I dream
about visiting different countries and learning how people live there.
1. Joan’s school is
A quite old.
B near a park.
C in a noisy place.
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2. Between lessons Joan usually
A spends time in the classroom.
B plays with other children.
C goes to the park.

3. Which of the girls does two things in the library?
A Joan
B Monica
C Martha

4. Which sentence is true about Joan?
A She has all her English lessons in the computer laboratory.
B She would like to travel and get to know other cultures.
C She won a Geography competition last week.
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ZADANIE B
Z podanych dwóch możliwości wybierz i podkreśl właściwą. Za każdą poprawną
odpowiedź otrzymasz 1 punkt.
PRZYKŁAD: Are there any / much apples at home?
1. You look really relaxed / worried. What’s wrong?
2. Tomorrow we’re flying to Paris. It will be my first journey by yacht / plane.
3. Sonia loves water sports. She takes / makes part in a swimming competition
every year.
4. This is a picture of my big family. My brother is during / behind me and our
cousin, Tom.
5. I’m going to the baker’s / chemist’s to buy some bread and cakes.
6. My friend is not ill / well today. She has a high temperature and
a cough.
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ZADANIE C
Z podanych możliwości wybierz i podkreśl tę, która pasuje do podanego zdania.
Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.
PRZYKŁAD: My brother works as a computer …………. . He writes programs
for his company.
a) secretary

b) programmer

c) assistant

1. Boxers wear …………. to protect their hands.
a) goggles

b) shorts

c) gloves

2. I didn’t like our last trip to the mountains. The weather was …………. all day
and it was cold.
a) bad

b) good

c) cheap

3. John ………. a room with his younger brother. He’d like to have his own one.
a) pays

b) shares

c) takes

4. Mary is good at running. She wants to win a …………. in a school race.
a) price

b) cost

c) prize

5. My brother wants to be a pilot. He loves flying …………….. the mountains.
a) next

b) over

c) close

6. My friend is on holiday. He …………. me a postcard from Greece last
Monday.
a) sent
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ZADANIE D
Uzupełnij każde z poniższych zdań jednym wyrazem. Liczba kresek odpowiada
liczbie liter w brakującym wyrazie. Pierwsza litera brakującego wyrazu została
podana. W zadaniu wymagana jest całkowita poprawność ortograficzna.
Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.
PRZYKŁAD: My grandparents have a beautiful garden. They are really
p _ _ _ _ of it.
ODPOWIEDŹ: proud
1. I’m tired today. I want to s _ _ _ at home and read some books.
2. Can you help me with this table? It’s t _ _ heavy for me to move.
3. Eva never feels b _ _ _ _ in the summer because she has many things to
do.
4. I can’t go out with you. I have to look a _ _ _ _ my little sister.
5. Toby is very tidy and clean. He b _ _ _ _ _ _ his teeth after each meal.
6. This restaurant offers a great c _ _ _ _ _ of dishes, made of fresh fish and
vegetables.
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ZADANIE E
Z podanych trzech możliwości wybierz i podkreśl właściwą. Za każdą poprawną
odpowiedź otrzymasz 1 punkt.
PRZYKŁAD: They aren’t playing / don’t play / isn’t playing outside now. It’s
cold and windy.
1. I’m in Prague with my parents now. We arrived / arrive / will arrive here
yesterday.
2. This place is really noisy. There are a lot of people and cars everywhere /
somewhere / nowhere.
3. Mike didn’t / won’t / doesn’t watch TV every day. He prefers reading books.
4. My sister is only three. She’s is the funny / funnier / funniest person in my
family.
5. I was reading a book outside in the garden when / while / which it started to
rain.
6. Are you eating sweets again? You know that you don’t / shouldn’t / won’t do
that.
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ZADANIE F
Zadaj pytania o informację zawartą w podkreślonej części poniższych zdań.
W zadaniu wymagana jest całkowita poprawność ortograficzna. Za każdą
poprawną odpowiedź otrzymasz 2 punkty.
PRZYKŁAD: Mr Davis is my new teacher.
ODPOWIEDŹ: Who is Mr Davis?
1. These socks are £10.
………………….………………………………………………………………?
2. They are taking a taxi to the airport because they are late.
…………… …………………………………….………………………………?
3. Tina was in hospital last week.
…………………….……………………………………………………………?
4. Betty gets to school by bus.
…………………………………………………………………………………?
5. Kate ate a sandwich for lunch.
…………………………………………………………………………………?
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ZADANIE G
Z podanych trzech możliwości wybierz i podkreśl właściwą. Za każdą poprawną
odpowiedź otrzymasz 1 punkt.
PRZYKŁAD: How are you?
A See you.
B Fine, thanks.
C He’s fine, thanks.

1. Can you ride a horse?
A No, we aren’t there.
B No, not at all.
C No, it isn’t.
2. I need Peter’s help. Where’s he?
A It’s on the right.
B He’s twelve.
C In his room.

3. Has Martin got two sisters?
A No, only one.
B Yes, she’s tall.
C No, she’s two.
4. I can’t go out today. I’ve got flu.
A Why not? Aren’t they healthy?
B It’s OK. I’m just sleepy.
C Oh, poor you!
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5. How often do you visit your grandparents?
A He’s often here.
B Twice a week.
C It was Sunday.

6. Is Maths your favourite subject?
A Well, I prefer Science.
B Yes, it’s new and big.
C Great. She was good fun.
7. Can I go to Robert’s party on Saturday?
A Yes, but only for a week.
B Yes, that was a fantastic party.
C No, your piano exam is next week.

8. Thank you very much for the presents.
A You’re welcome.
B Here it is. It’s good.
C £10. It’s usually £25.
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