
Egzamin ósmoklasisty Znajomość funkcji językowych A2/B1 
 

1.1 Czego dotyczą poniższe pytania? Połącz pytanie z tematem pytania. 

1. When were you born?  A. occupation  

2. Are you married?  B. weight  

3. How old are you?  C. gender 

4. What do you look like?  D. age 

5. How tall are you?  E. nationality  

6. Where were you born?  F. place of birth 

7. What is your job?  G. appearance  

8. How much do you weigh?  H. height  

9. Are you male or female?  I. marital status  

10. Are you Polish?  J. date of birth  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

1.2. Zakryj pytania. Czy potrafisz zapytać o wymienione rzeczy? 

 

1.3. Uzupełnij zdania / pytania jednym słowem. 

1. What ……………... she look like? 

2. Are you interested ……………... music? 

3. He was keen ……………... theatre and acting when he was younger. 

4. What ……………... he like? 

5. Is there anything you’re afraid ……………… ? 

6. My mum was so angry ……………... my dad! 

7. You have to change! The dress doesn’t go ……………... the shoes! 

8. What ……………... he like doing in his free time? 

9. My brother fell ……………... love with a girl from his class! 

10.Oh, how I hate horror films! I simply can’t ……………... them! 
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2.3 Połącz zdania / pytania z odpowiednimi reakcjami. 

1. How many bedrooms are there in your apartment? 

2. How often do you use public transport? 

3. Would you like to come in? 

4. When are you moving in to your new apartment? 

5. Make yourself at home. 

6. Where is the nearest pharmacy? 

7. How often do you pay your rent? 

 

A. I’d love to, thank you. 

B. Thank you. 

C. Next month 

D. Not very often. 

E. Once a month, on the first day of each month. 

F. There are four. 

G. It’s opposite the cinema. 

1 2 3 4 5 6 7 

3.5 Wybierz poprawną odpowiedź. 

 1. Could you repeat that, please? 

A. Yes, please. 

B. Sure. 

C. Not at all. 

2. Write the answer on the board. 

A. Where is it? 

B. No problem. 

C. The board is the answer. 

3. Mary didn’t pass her exams. 

A. What a pity! 

B. Not really. 

C. That’s great. 

4. What’s your new school like? 

A. I don’t know. 

B. It’s modern and colourful. 

C. Yes, I like it. 
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4.6 Zareaguj na poniższe sytuacje. 

1. Powiedz, że twoja mama pracuje jako naukowiec. 

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

2. Zapytaj czy tata twojego rozmówcy dostał awans. 

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

3. Zapytaj rozmówcę jakie są jego obowiązki w pracy. 

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

4. Powiedz co jest według ciebie ważne przy wyborze zawodu. 

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

5. Powiedz czy zamierzasz wykonywać pracę wakacyjną w czasie najbliższych wakacji. 

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

 

ĆWICZENIA DODATKOWE 

1. Wybierz poprawną odpowiedź. 

1. What’s the matter? 

A. Yes, it really matters. 

B. It’s an important matter. 

C. I think I’ve got a cold. 

2. Could you do me a favour? 

A. Yes, please. 

B. Of course. 

C. Not at all. 

 

REAGOWANIE ZE SŁUCHU  

1. Posłuchaj nagrania i wybierz odpowiednią reakcję do każdej wypowiedzi. Jedna                     

reakcja została podana dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi. 

A. Yes, but only with someone. 

B. She’s quite tall and she’s got sleek straight black hair. 

C. Yes, but I can’t remember his name. 

D. No, but I’ve seen all the films. 

E. I’ve already seen The Hobbit film. 
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