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1. Przeczytaj tekst. Zdecyduj czy zdania są prawdziwe czy fałszywe.  

 

 

2. Wybierz właściwą opcję    3. Wybierz poprawną opcję. 
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4. Przeczytaj tekst. Zdecyduj czy zdania są prawdziwe czy fałszywe.  
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5. Czasowniki w nawiasach użyj w poprawnej formie 

 

6. Uzupełnij drugie zdanie tak aby zachowało 

znaczenie zdania wyjściowego. Użyj podanych 

wyrazów.   
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7. Przeczytaj tekst. Zdecyduj czy zdania są prawdziwe czy fałszywe.  
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8. Przeczytaj tekst ( z zadania 7 )  i wybierz prawidłową opcję ( A – D ) do każdego punktu. 

 

9. Wybierz poprawną odpowiedź.  
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11. Uzupełnij zdania tak aby zachowały znaczenie zdania 
wyjściowego. Nie zmieniaj formy podanych słów. 

 
 

 .  Przeczytaj tekst z którego usunięto pięć zdań. Wpisz w 
 

– F ). Jedno zdanie zostało podane dodatkowo. 
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13. Uzupełnij zdania wyrazami podanymi w nawiasach w odpowiedniej formie. 

 

14. Uzupełnij zdania warunkowe czasownikami w odpowiedniej formie. 
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15. Wybierz właściwą opcję.  

 

16. Uzupełnij zdania wyrażeniami podanymi w tabelce. 
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17. Użyj przymiotników podanych w nawiasach w odpowiedniej formie. 

 

18. Zakreśl właściwą odpowiedź.  
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19. Dokończ zdania. Użyj mowy zależnej 

 

20. Zakreśl właściwą odpowiedź.  
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21. Zakreśl właściwą odpowiedź 

 

22. Która opcja ( A – C ) wyjaśnia podkreśloną frazę. 

 
 



Prywatne Liceum  Ogólnokształcące  im. Zofii i 

Jędrzeja Moraczewskich 

ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE – JĘZYK ANGIELSKI KL. III   

Strona 13 z 15 

23. Zakreśl poprawną odpowiedź. 

 

24. Zakreśl poprawną odpowiedź. 

 

25. Wykonaj zadanie egzaminacyjne. (poziom rozszerzony) 

Niektórzy ludzie obawiają się dużej ilości informacji o sobie dostępnych w Internecie i z tego powodu unikają 

mediów społecznościowych. Napisz rozprawkę przedstawiającą argumenty za i przeciw korzystaniu z 

mediów społecznościowych oraz udostępnianiu tam swoich danych osobowych i informacji prywatnych.  

Wypowiedź powinna zawierać od 200 do 250 słów i spełniać wszystkie wymogi dotyczące formy wskazanej 

w poleceniu.  
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26. Wykonaj zadanie egzaminacyjne. (poziom podstawowy) 

 

27. Przeczytaj zdania połącz podkreślony idiom z jego definicją. 

1. He was really lazy a few years ago, but since he got that job he’s really turned over a new leaf. 

2. They’re going to have to close their little shop – everyone goes to supermarkets these days. The 

winds of change are blowing. 

a. things will not be the same soon  

b. to change you opinion or attitude, usually because of something you have seen or heard  

c. to change your behaviour suddenly for the better 

1.  ………………... 

2.  ………………... 

28. Przeczytaj tekst. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, tak aby otrzymać logiczny i 

gramatycznie poprawny tekst. Zakreśl literę A, B, C lub D 

STREET PERFORMERS  

Unless you have spent the last few years locked away from the outside world, you will certainly at some 

point come 1. _____ a living statue. Now that the novelty of seeing them has worn off, they rarely attract 

a large 2. _____ , although this doesn’t stop them trying.  
Some draw a crowd by seeming to do the impossible. As an example, a living statue may pose in a 

sitting position – without a chair. Some of those gathered round may simply be watching in amazement. 

Almost certainly, though, 3. _____ attracts the majority is the hope that he will collapse in front of them. 

Now that we have got used 4. _____ such performers in our streets, our sense of wonder at the skills 

involved has decreased, which is a shame as what we are seeing is living artworks, as impressive as 

anything seen in any gallery. 

1 2  3 4 

A off A audience A that  A to see 

B across B performance B what  B seeing 

C through C attention C which  C to seeing 

D into D public D who  D of seeing 
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29. Przekształć zdania używając strony biernej. 

Gaudi designed that building. That building was designed by Gaudi.  

1 Thousands of people have visited the museum._____________________________ by 

thousands of people. 

2 The security guards watch the visitors carefully._____________________________ by the 

security guards.  

3 The organisers will close the museum for a month._____________________________ for a 

month.  

4 The gallery was holding an interesting exhibition._____________________________ by the 

gallery.  

30. Utwórz zdania w trzecim trybie warunkowym. ( third conditional sentences ). 

I went to the party. I met Chris.   If I  hadn’t gone to the party, I   wouldn’t have met Chris.  

1 I didn’t study very hard. I failed my exams.________________________________________ 

2 Katie got home very late. Her parents were anxious. 
________________________________________ 

3 I got to the interview late. I didn’t get the job.  
________________________________________ 

4 Ivan went skiing. He broke his leg.________________________________________ 

5 Mark forgot to buy bread. We couldn’t make sandwiches. 

________________________________________ 


