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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 
można otrzymać 

łącznie 15 punktów. 

(Wpisuje zdający przed rozpoczęciem pracy) 
           

PESEL ZDAJĄCEGO 

 

Miejsce 
na naklejkę 

z kodem 



 Egzamin maturalny z języka angielskiego  
 Arkusz IV  
2 

 
Zadanie 9. (5 pkt) 
Zapoznaj się ze zdaniami podanymi poniżej. Usłyszysz dwukrotnie rozmowę między 
studentem a administratorem osiedla studenckiego. Na podstawie usłyszanych 
informacji zdecyduj, które zdanie jest prawdziwe (TRUE), a które fałszywe (FALSE). 
Zaznacz znakiem  (X) odpowiednią rubrykę w tabeli.  
 
 
 

TRUE FALSE 

9.1. The student’s house is rat-infested.   

9.2. The student met the landlord unexpectedly.   

9.3. So far the administrator has heard only positive comments about the 
landlord.   

9.4. According to the rent agreement the student does not have to pay rent 
if the landlord doesn’t see to the broken things within a fortnight.   

9.5. The administrator has advised the student to make an official visit to 
his landlord and explain what needs to be repaired.   

 
 
PRZENIEŚ ROZWIĄZANIE NA KARTĘ ODPOWIEDZI! 
 
 
 
 
 
Zadanie 10. (4 pkt) 
Zapoznaj się ze zdaniami podanymi poniżej. Usłyszysz dwukrotnie fragment dyskusji na 
temat młodocianych gangów. Z podanych możliwości wybierz właściwą, zgodną z treścią 
usłyszanych wypowiedzi. 
Zakreśl literę A, B, C lub D. 
 
10.1. According to Mr Calderon most young people turn to gangs because they 

A) offer easy access to drugs and illegal weapons. 
B) create an opportunity to get rich easily and quickly. 
C) give them sense of belongingness and satisfy their need for being appreciated. 
D) provide them with an emotional outlet for their negative emotions. 

 

10.2. The kind of activities gang members engage in 
A) usually depends on the age of a delinquent. 
B) is determined by their position in the evolutionary process. 
C) is independent of their leader’s decision. 
D) varies depending on their family background. 
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10.3. The American surveys revealed that 

A) most of the students were at least once in their lifetime engaged in a gang activity. 
B) the students avoided admitting that they knew about a gang’s existence in their 

school. 
C) more than 17 percent of the students claimed gangs were active in their school. 
D) some students had witnessed acts of gang violence in schools. 

 
10.4. Mr Calderon believes that gang violence in schools can be reduced by 

A) giving harsher forms of punishment to gang members. 
B) collaborative efforts of families and many social groups and institutions. 
C) issuing requests to parents to look after their children more attentively. 
D) school institutions acting on their own. 

 
PRZENIEŚ ROZWIĄZANIE NA KARTĘ ODPOWIEDZI! 
 
 
 
Zadanie 11. (6 pkt) 
Zapoznaj się z poniższymi zdaniami, które stanowią streszczenie sześciu porad o tym, 
jak być dobrym pacjentem. Porady te usłyszysz dwukrotnie. Dopasuj jedno ze zdań 
oznaczonych A – G, do każdej z porad. Wpisz odpowiednią literę w kratki 11.1 – 11.6. 
Jedno ze zdań nie pasuje do żadnej porady. 
 
 

A. Don’t feel intimidated or afraid to ask questions. 

B. Focus on your health problem. 

C. Don’t just sit there. 

D. Don’t bother your doctor with minor complaints. 

E. Be ready to talk about your life as well as your illness. 

F. Don’t hide information. 

G. Try not to self-diagnose. 

 

Advice 1 

11.1.     → 
  Advice 4 

11.4.     → 

Advice 2 

11.2.     → 
  Advice 5 

11.5.     → 

Advice 3 

11.3.     → 
  Advice 6 

11.6.     → 

PRZENIEŚ ROZWIĄZANIE NA KARTĘ ODPOWIEDZI! 


