
                                

 

EGZAMIN PREDYSPOZYCJI I KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH 

 

dla Kandydatów do dwujęzycznej klasy siódmej  

22 maja 2021 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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WYLOSOWANY NUMER:_____________________ 

 

 

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

fragment wybierając odpowiedź A, B, C lub D. 

 

1. Kto kiedykolwiek leciał samolotem, ______________________, mógł na własnej skórze 

odczuć, czym objawia  się zakłócenie rytmu zegara biologicznego. 

A)  wie, że na ogół często                                C) przekraczając strefy czasowe 

B)  co pozostawia wiele wrażeń                      D) który miał opóźnienia 

 

2. _________________________ nie tylko zakochani, ale i uczniowie przeszywani 

wzrokiem przez nauczyciela. 

 

A) Patrząc czasem na siebie                             C) Cokolwiek by nie powiedzieć 

B) O sile spojrzenia przekonują się                  D) Że spojrzenie jest ważną wiedzą 

 

3. Nasze uzdrowiska mają atuty, ____________________________, ale znacznie droższych 

uzdrowisk na zachodzie Europy.  

 

A) by stać się alternatywą dla modnych           C) które warto obejrzeć 

B) aby stać się bardziej atrakcyjnymi               D) które są bardzo istotne dla nas  

 
 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. Mówił długo, ale to była czcza gadanina. 

 

A) przypadkowa    B) nudna      C) bezwartościowa       D) za długa 

 

2. Jestem najlepszą szachistką? To mi schlebia, ale jest przesadą. 

 

A) odpowiada   B) sprawia przyjemność   C) coś przypomina    D) się nie mieści w głowie  

 

3. Wszystkich naukowców frapują najnowsze zdjęcia powierzchni Marsa. 

 

A) zachwycają     B) ciekawią    C) przekonują        D) niepokoją 

 

4. Zdjęcie przedstawiało zafrasowaną twarz mężczyzny, spoglądającego na dziecko w 

kołysce. 

 

A) radosną              B) zmartwioną       C) rozświetloną            D) niewyraźną 

 
 LICZBA PUNKTÓW        / 2 
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ZADANIE 3. 

Wybierz (podkreśl) jedną poprawną odpowiedź: 

    

 

1. These are the ____________ bikes. 

       a) children’s                b) children                        c) childrens’                d) childs’ 

 

2. _____________ I was going to school, I felt sick and came back home.  

       a) Soon                         b) What                               c) While                         d) If  

 

3. How long _________ you  ____________ him?  

       a) has/know     b) have/know    c) did/known          d) have/known 

 

4. We have too _____________ money to purchase it right now.  

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

 

5. I hope she  ______________ better soon. 

        a) would feel     b) felt              c) will feel           d) is feeling  

 

6. I’m afraid _____________ too difficult for us to do it well. 

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

 

7. You  _____________ run in the corridors. It’s against the rules! 

        a) must                     b)  have to                c) mustn’t                    d) don’t have to 

 

8. Wearing a face mask is ______________ activity these days.  

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

 

9. What _____________ vaccination mean? 

a)  is                 b) does                         c) did                            d) has 

 

10. When I _____________ hungry, I make a sandwich or two. 

a) am                  b) was               c) have been                         d) will be 

 

11. Today is the ____________ of May. 

a) twentieth-two     b) twenty-second      c) twenty-two       d) twentieth-second 

 

12.  I sometimes go away ___________ weekends. 

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

 

13.  I haven’t seen her ____________ the beginning of the pandemic. 

a)  for                     b) by                          c) since                           d) in 

 

14. ‘Your coat is dirty.’ – ‘I know, I _______________ wash it.’ 

        a) have                 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. My granny ___________________ (bake) a cake for my birthday. It was delicious, as usual. 

2. He hardly ever ________________________________________________(eat) junk food. 

3. Betty ___________________ already _________________________  (tidy)  her bedroom. 

4. They _________________________(stay) at a lovely hotel in Spain and the weather is great. 

5. Perhaps they ______________________________________ (be) informed in a few minutes. 

6. When I _____________(get up), my mum _____________________(prepare) breakfast. 

7. If the weather  ___________ (be) nice, I ______________(go) out, but it is still  raining.  

8. _________________he ever ______________________________ (show) it to you? 

 

 
 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. What’s the matter?  

2. Shall we order it? 

3. What about visiting them? 

4. Sorry for being late! 

5. Thanks a lot! 

6. Can I have it? 

7. Do you mind if I open the window? 

8. How long have you been here? 

 

 

a)  I’m afraid we have no money. 

b)  Help yourself. 

c)  Not at all. 

d) You’re welcome! 

e)  Here you are. 

f)  That sounds great. 

g) Since 8.00. 

h) I feel ill. 

i)  Never mind. 

 

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

 

 LICZBA PUNKTÓW       / 8 
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ZADANIE 6.  

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.  

 

                                                    JOB AND PERSONALITY 

 

                                                                      I.  
It is a well-known fact that one’s job has a lot to do with one’s personality. (1.1) ___________: 

some of them are ideal for you and some are awful to even think of. 

 

                                                                     II.  
If you like being in the centre of attention, contact with people is a must in your job. Among 

many jobs for you are an actor, or a politician. (1.2) ______________ or a librarian. 

 

                                                                   III.  
 
For some people emotions are most important. (1.3) _________________ or to help others. Jobs 

for them include artists like painters, singers or nurses. They make poor ticket inspectors and 

security guards. 

                                                                   IV.  
 
Some people like order above all. (1.4) ___________________ are done at work. They are good 

accountants and bosses of teams. They are poor firefighters as fires cannot be planned.  

 

 

a) They make sure things  

b) They  work to express their feelings  

c) They must be on time to  

d) Think of different jobs  

e) Forget about being a computer programmer 

 
                                                                                                            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.  Nothing without a plan 

B.  Not for active people 

C.  Jobs should match characters 

D.  Sociable and active 

E.  Feelings first 
 LICZBA PUNKTÓW         / 4 
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ZADANIE 8.  Wypowiedź pisemna 

 

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

 Opisz swojego najlepszego przyjaciela. Podaj wiek, wygląd i cechy charakteru. 

 Kiedy i w jakich okolicznościach poznaliście się? 

 Kiedy zamierzacie spotkać się w najbliższym czasie i co zamierzacie robić? 

  

Wypowiedź powinna zawierać około 10 zdań i może przyjąć formę maila, wiadomości. 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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                                                   BRUDNOPIS 

 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

                                         

 

 

 


