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Instrukcja dla zdającego 
 
1. Proszę sprawdzić, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 3 strony. 

Ewentualny brak należy zgłosić przewodniczącemu zespołu 
nadzorującego egzamin. 

2. Obok każdego zadania podana jest maksymalna liczba punktów, 
którą można uzyskać za jego poprawne rozwiązanie. 

3. Ocena końcowa jest otrzymywana w wyniku pomnożenia przez 
2 sumy punktów uzyskanych ze wszystkich arkuszy danego 
poziomu. 

4. Należy pisać czytelnie, tylko w kolorze niebieskim lub czarnym.  
5. Błędne zapisy należy wyraźnie przekreślić. Nie wolno używać 

korektora. 
6. Do ostatniej kartki arkusza dołączona jest karta odpowiedzi, 

którą w tym arkuszu wypełnia zdający. 
7. W karcie wyników zamaluj całkowicie kratkę z literą 

oznaczającą właściwą odpowiedź, np. . Jeśli się pomylisz, 
błędne zaznaczenie obwiedź kółkiem    i zamaluj  inną 
odpowiedź. 

8. Podczas tej części egzaminu nie można korzystać ze słownika. 
 

Życzymy powodzenia! 
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Za rozwiązanie 
wszystkich zadań 
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łącznie 15 punktów. 
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Zadanie 1. (4 pkt) 
Usłyszysz dwukrotnie ogłoszenie o czterech zaginionych osobach poszukiwanych przez 
rodziny za pośrednictwem organizacji pomagającej ludziom odnaleźć ich bliskich.  
Przyporządkuj poszczególnym osobom (1 – 4) informacje ich dotyczące (A-E).  
Jedna z tych informacji nie pasuje do żadnej z osób.   
 
A. This person is sick. 

B. This person's sister has an important message. 

C. This person is Greek. 

D. This person may be working abroad. 

E. This person is still a schoolgirl. 

 
Person 1. 1.1. –       Person 3. 1.3. – 
 
Person 2. 1.2. –       Person 4. 1.4. – 
 
PRZENIEŚ ROZWIĄZANIE NA KARTĘ ODPOWIEDZI! 
 
 
 
Zadanie 2. (5 pkt) 
Zapoznaj się ze zdaniami  2.1 - 2.5.  Usłyszysz dwukrotnie fragment informacji nagranej na 
automatyczną sekretarkę biura Tower of London.  Na podstawie usłyszanych informacji 
zdecyduj, które z podanych zdań jest prawdziwe (TRUE), a które fałszywe (FALSE). 
Zaznacz znakiem ( X ) odpowiednią rubrykę w tabeli.  
 

 TRUE FALSE 

2.1. If you need any information about the Tower of London, you 
must call the main ticket office. 

  

2.2. The Official Guidebooks can only be obtained at the kiosk. 
  

2.3. Elderly or disabled visitors may need help when visiting the 
Tower. 

  

2.4. Visitors are allowed to take photographs in one of the 
Chapels. 

  

2.5. It is possible to organize special tours for children. 
  

 
PRZENIEŚ ROZWIĄZANIE NA KARTĘ ODPOWIEDZI! 
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Zadanie 3. (6 pkt) 
Zapoznaj się ze zdaniami podanymi poniżej. Usłyszysz dwukrotnie raport na temat 
alkoholizmu wśród młodzieży. Z podanych możliwości wybierz właściwą, zgodną z treścią 
usłyszanych informacji. Zakreśl literę a, b, c lub d 
 
 
 3.1. According to the report most parents worry about their children  
  a) being in trouble with the police. 
  b) going to hospital. 
  c) trying drugs. 
  d) running away from home. 
 
 3.2. The number of children under the age of 15 admitted to hospital each year 

with alcohol poisoning is 
  a) 1000. 
  b) 100. 
  c) 15000. 
  d) 1500. 
 
 3.3. About half of pedestrians killed in road accidents  
  a) are killed by drunken drivers. 
  b) have been drinking. 
  c) are known to the police. 
  d) are drug addicts. 
 
 3.4. Most children try alcohol for the first time 
  a) at parties with their friends. 
  b) at home - but their parents don't know about it. 
  c) on school excursions. 
  d) in the local park. 
 
 3.5. Children between the age of 13 to 16 often 
  a) drink with adults at parties. 
  b) start drinking in groups. 
  c) are caught drinking. 
  d) can drink a lot without getting drunk. 
 
 3.6. Most young children drink alcohol because  
  a) they are 16. 
  b) they like the taste of it. 
  c) it makes them feel better. 
  d) their parents let them. 
 
PRZENIEŚ ROZWIĄZANIE NA KARTĘ ODPOWIEDZI! 

  


