
                                

 

PRZYKŁADOWY SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI I KOMPETENCJI 

JĘZYKOWYCH 

 

dla Kandydatów do dwujęzycznej klasy siódmej  

20 czerwca 2020 roku 

 

 

 

Czas pracy: 60 minut 

 

Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 50 

 

 

 

Instrukcja dla ucznia  

 

 

1. Sprawdź, czy na kolejno ponumerowanych 6 stronach jest wydrukowanych 8 zadań 

oraz brudnopis. 

2. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi.  

3. Na pierwszej stronie egzaminu wpisz wylosowany przez siebie numer.  

4. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania. Wykonuj zadania zgodnie z 

poleceniami.  

5. Rozwiązania zadań zapisuj długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem. 

Nie używaj korektora.  

6. Pisz czytelnie. 

7. Staraj się nie popełnić błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, 

błędne zaznaczenie otocz kółkiem i podaj inną odpowiedź.  

 

 

 

 

 

                                                                                       Życzymy powodzenia! 
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EGZAMIN PREDYSPOZYCJI I KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH  

dla Kandydatów do dwujęzycznej klasy siódmej  
 

WYLOSOWANY NUMER:_____________________ 

 

 

ZADANIE 1. W każdym z poniższych tekstów brak jest fragmentu zdania. Znajdź właściwy 

fragment wybierając odpowiedź A, B, C lub D. 

 

1. Choinka, ______________________ świąt Bożego Narodzenia, przywędrowała do Polski 

z Niemiec na przełomie XVIII i XIX wieku. 

 

A)  której nie można sobie wyobrazić bez     C) bez której nie wyobrażamy sobie 

B)  która nie wyobraża samych                      D) którą wyobraża czas 

 

2. Nazajutrz wyruszyli po wschodzie słońca. Powietrze było mroźne, niebo blade, 

jasnobłękitne. Hobbici czuli się raźni, _________________________. 

 

A) że się wyspali w nocy                               C) jak skowronki 

B) jak po dobrze przespanej nocy                 D) jakby nocy nie było 

 

3. Programy, ____________________________, ale wcale nie muszą się ścigać z 

konkurencją na oglądalność, powinny pełnić rolę misyjną.  

 

A) jak każdy inny                                          C) które warto obejrzeć 

B) które mogą                                               D) o których warto wiedzieć  

 
 LICZBA PUNKTÓW ____/ 3 

 

ZADANIE 2. W każdym zdaniu podkreślone słowo można zastąpić innym wyrażeniem, 

które ma to samo znaczenie. Wybierz najlepiej pasujące słowo zakreślając odpowiedź A, B, 

C lub D. 

 

1. Jego dzieła miały przełomowe znaczenie dla polskiej sztuki. 

 

A) przypadkowe    B) niedocenione      C) doniosłe       D) przenikliwe 

 

2. Poczekał i skwapliwie wykorzystał  okazję do prezentacji swojego projektu. 

 

A) z niechęcią   B) chętnie   C) powoli    D) później  

 

3. Piotr jest niezwykle wysportowany, imponuje wytrzymałością i gibkością.  

 

A) zachwyca     B) pochlebia    C) przekonuje        D) naraża się 

 

4. Braciom udało się odtworzyć statki ze zdumiewającą dokładnością. Nie wiadomo, czy 

ktokolwiek stworzył samodzielnie tak wierne repliki. 

 

A) kalki              B) odbitki        C) kopie            D) odpowiedzi 

 
 LICZBA PUNKTÓW ____/ 2 
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ZADANIE 3. Test wyboru.  

Wybierz (podkreśl) jedną poprawną odpowiedź: 

    

1. Watch out! You  _____ ! 

        a) are falling              b) is going to fall          c) fell                 d) are going to fall  

 

1. This is my _____ house. 

       a) parents                b) parent                        c) parents’s                      d) parents’ 

 

2. Why _____ you done it?  

       a) do                         b) has                               c) have                          d) did  

 

3. He _____ ill since he _____ back from Italy.  

       a) has been/come      b) have been/came     c) has been/came          d) was/comes 

 

4. She has _______ time to do it well. 

        a) no                           b) any                             c) many                          d) a few 

 

5. I  _________ the house this time last Saturday. 

        a) was cleaning        b) am cleaning              c) will be cleaning           d) have cleaned  

 

6. I’m sure _____ some milk left in the fridge. 

        a) this is                  b) it is                         c) there is                             d) there are                             

 

7. We’ve got too _____ flour to make a cake. 

        a) a little                     b)  few                     c) many                       d) little 

 

8. Coronavirus is _____  word now. 

        a) the most popular     b) popular             c) more popular             d) as popular 

 

9. To be healthy, stay _____ home.  

        a)  next to                 b) at                         c) with                            d) on 

 

10. If I  were you, I ______ touch it. 

        a) don’t                  b) wouldn’t               c) wasn’t                          d) didn’t 

 

11. Today is the ______ of June. 

      a) twenty                 b) twenties                  c) twelve                      d) twentieth 

 

12.  I was born _____Saturday, 20th June. 

        a) in                             b) with                            c) on                           d) at 

 

13.  ‘How long have you lived here?’ – ‘_____ I was born.’ 

        a)  For                     b) By                          c) Since                           d) In 

 

14. ‘Someone’s calling.’ – ‘Oh, I _____ answer it.’ 

        a) will                 b) am         c) am going to                       d) was  

 

 
 LICZBA PUNKTÓW ____/ 7 
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ZADANIE 4. 

Podany w nawiasie czasownik wpisz w odpowiedniej formie: 

 

1. I _____________________________________________________ (have) a party on Friday. 

2. He never________________________________________________________(dye) his hair. 

3. She __________________________________________________________(not see)  it yet. 

4. They ______________________________________(catch) a cold when they were in Spain. 

5. I believe COVID -19 ___________________________________________ (be) treated soon. 

6. If it ______________(not be) so dangerous, I __________________(visit) Italy this summer. 

7. __________________________ you ever ___________________________(be) to the USA? 

8. While I _____________(swim), my parents ___________________(sunbathe) on the beach. 

 

 
 LICZBA PUNKTÓW ____/ 10 

 

 

ZADANIE 5. 

Połącz zdania (1-8) z odpowiedziami (a-i) podanymi poniżej tak, aby powstały mini dialogi. 

Wpisz odpowiednią literkę  w kwadracik  przy numerze zdań poniżej. Jedna z 

odpowiedzi została podana dodatkowo i nie pasuje do żadnego ze zdań. 

 

 

1. I’m sorry, I didn’t call you.  

2. Shall we take a taxi? 

3. What’s on today? 

4. I’m going to go on a trip to Turkey. 

5. Thank you for all your help! 

6. Help yourself. 

7. Can I leave a message for him? 

8. How long have you known them? 

 

 

a)  Thanks! 

b)  Enjoy yourself! 

c)  Yes, that would be nice. 

d) You’re welcome! 

e)  Here you are. 

f)  A good documentary on channel 5. 

g) For a few years. 

h) Sure. No problem. 

i)  Never mind. 

 

1.   2.      3.      4.       5.       6.       7.        8.       
 

 

 LICZBA PUNKTÓW ____/ 8 
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ZADANIE 6.  

Rozumienie czytanego tekstu.  

Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery fragmenty zdań. Wpisz w luki 1.1-1.4 litery, 

którymi oznaczono brakujące zdania (a-e), tak, aby otrzymać logiczny i spójny tekst. 

Uwaga! Jeden fragment zdania został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.  

 

                                                                CHOCOBLOG 

 

                                                                       I.  
Millions of people eat chocolate, (1.1)________________________, but they wouldn’t describe 

themselves as addicted. How much do you have to eat to officially be called an addict? Scientists 

say that a total of eight bars a week, so more than one a day, is a danger point. 

 

                                                                     II.  

Scientists found that chocolate contains certain ingredients that make us feel good. They can also 

reduce stress. When some people stop eating it, (1.2) _______________________ or sad and so 

eat more to try to get the nice feeling back.  

 

                                                                   III.  

The good thing is that it isn’t a physical addiction but a mental one. If we stopped eating 

chocolate tomorrow morning, (1.3) __________________________. The easiest way is to keep it 

out of the house so that you can’t eat it when you are bored. 

   

                                                                   IV.  
 
The term workaholic is used to describe someone (1.4) _______________________. Shopaholic 

is a person addicted to shopping. So someone, somewhere decided to make a similar word for 

chocolate addiction. However, when you think about it, workaholic is made up of work+aholic 

and shopaholic – shop+aholic. So, shouldn’t we say chocolateaholic, instead? 

 

 

a) nothing terrible would happen to us 

b) or not eating chocolate 

c) some of them every day  

d) who is addicted to work 

e) they feel nervous 

 
                                                                                                            LICZBA PUNKTÓW ____/ 4 

ZADANIE 7.  

Przeczytaj powyższy tekst ponownie. Do każdego akapitu (I-IV) dopasuj właściwy 

nagłówek (A-E). Wpisz odpowiednią literę  w kwadracik  obok numeru każdego akapitu. 

Uwaga! Jeden nagłówek został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnego akapitu.  

 

A.  Why is it addictive? 

B.  How can scientists help us?  

C.  What are other similar words? 

D.  Am I a chocoholic? 

E.  How can we cure our addiction? 
 LICZBA PUNKTÓW ____/ 4 
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ZADANIE 8.  Wypowiedź pisemna.  

 

Napisz w języku angielskim tekst, który zawierał będzie następujące elementy: 

 Kiedy, gdzie i jak często robisz zakupy? 

 Co kupiłeś/aś ostatnio, dlaczego i czy jesteś zadowolony/na z tego zakupu? 

 Co zamierzasz kupić w najbliższym czasie, dlaczego i za jaką sumę? 

  

Wypowiedź powinna zawierać ok. 10 zdań. Staraj się zachować poprawność gramatyczną. 

Używaj ciekawych zwrotów i słówek. PISZ CZYTELNIE!  

 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

 LICZBA PUNKTÓW ____/ 12 

 

 

Treść:                                       4-3-2-1-0 

Poprawność gramatyczna:       4-3-2-1-0 

Zakres struktur leksykalnych:  4-3-2-1-0 

 

 

PODSUMOWANIE EGZAMINU 

SUMA ZDOBYTYCH PUNKTÓW: ___________/50 
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EGZAMIN PREDYSPOZYCJI I KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH 

 

dla Kandydatów do dwujęzycznej klasy siódmej  

20 czerwca 2020 roku 

 
 

 

                                                   BRUDNOPIS 

 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
 

                                         

 

 

 

 


