JĘZYK ANGIELSKI IV LO 14.02 2021
Temat 1 Rozumienie słyszanego tekstu – nagrania znajdą państwo na stronie arkusze.pl – próbna
matura kwiecień 2020
Usłyszysz dwukrotnie rozmowę na temat nietypowej restauracji. Zaznacz znakiem X, które zdania są
zgodne z treścią nagrania (P – Prawda), a które nie (F – Fałsz).
P
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

F

Dinner in the Sky is a restaurant on top
of a high building
. Alistair had a meal in Dinner in the
Sky in many different cities.
Dinner in the Sky organises different
kinds of events.
are usually three waiters looking after
the guests
You must not open your safety belt
while eating your meal.

Zadanie 2. (0–4) Usłyszysz dwukrotnie cztery wypowiedzi związane z uśmiechem. Do każdej
wypowiedzi (2.1.–2.4.) dopasuj odpowiadające jej zdanie (A–E). Wpisz rozwiązania do tabeli. Uwaga:
jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi.
This person
A. complains about the university he/she attends.
B. describes how someone’s smile changed his/her attitude to life.
C. presents how a well-known symbol started to be used.
D. suggests a smile can help your professional career.
E. expresses his/her disappointment with something.
2.1

2.2

2.3

2.4

Zadanie 3. (0–6) Usłyszysz dwukrotnie sześć tekstów. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą,
zgodną z treścią nagrania. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.
Tekst 1.
3.1. What should the boy do with the medicine?
A. drink it
B. swallow it
C. rub it into his skin
Tekst 2.
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3.2. What has Jane changed about her appearance?
A. She has stopped wearing black frames.
B. She has a different hairstyle.
C. She is no longer trendy.
Tekst 3.
3.3. The speaker was happy because
A. he could comment on other presentations.
B. a science centre offered him a job.
C. the viewers understood his explanations.
Tekst 4.
3.4. What does the speaker advertise?
A. an event for people interested in buying a house
B. services of a famous interior design company
C. an innovative house-building technology
Tekst 5.
3.5. The band realized that ice can be used to make music when
A. a woman fell down on the frozen lake.
B. they transported their drums across the frozen lake.
C. some musicians had a concert by a frozen lake.
Tekst 6.
3.6. What are the girl and the boy talking about?
A. an art teacher’s success
B. the boy’s latest painting
C. the city’s art project

Temat 2 Reading tasks
I Proszę przeczytać poniższe informacje o książkach, a następnie odpowiedzieć na pytania 1-6

J. Angielski IV LO 14.02.2021

Strona 2

Which book would be chosen by someone who:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

wants to learn how to prepare a special meal for some special guests?
wants to buy a good book for their son to celebrate his 10th birthday?
likes reading biographies?
is interested in scientific explanations of human behaviour?
likes reading about the past and is interested in history?
likes reading well-written crime stories which are not typical ones?
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II Na podstawie zawartych w poniższym tekście informacji proszę zdecydować, które z podanych
zdań są zgodne z treścią (true), a które nie (false).

Temat 3 Konstrukcja There is/are vs It is/are
Konstrukcji there+ be ( w odpowiedniej formie) używamy do mówienia o tym, że coś jest,
istnieje lub nie w danym miejscu. Forma czasownika „BE „ zależy od czasu, jakiego używamy,
oraz rzeczownika występującego po „Be”.
Konstrukcji tej używamy często z następującymi wyrażeniami:
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a lot of, many,much – dużo, wiele
more- więcej
some/any – trochę , jakieś
enough/not enough – (nie)wystarczająco

Konstrukcji It = be używamy :




odnosząc się do rzeczy, czynności lub sytuacji
mówiąc o godzinach, dniach tygodnia, datach, pogodzie lub odległości
jako podmiot w zdaniach, w których występuje bezokolicznik lub konstrukcja z
„that”

Często używamy „there+be „ mówiąc o czymś po raz pierwszy i wspominając o tym, gdzie się oś
znajduje. Podając dalsze szczegóły, używamy it+be:
There was a big box in my room. It was my birthday present fro mum.
There’s a new restaurant in Chilly Road. It’s very good but expensive.
Ćwiczenia
I Proszę wstawić There’s lub It’s
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

............. nice to see you
...................too much noise in here.
............... somebody at the door.
................. not very far from here.
..................... a spider in my bedroom.
.................... a good film on tonight.
............ very cold today.
.................. not enough juice for all of us.
................. already after midnight. Go to bed!

II Proszę napisać pytania z użyciem odpowiedniej konstrukcji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ilu uczniów jest w klasie Państwa dziecka/ kolegi?
Czy w pobliżu jest przystanek?
Czy koledze/znajomemu trudno było znaleźć pracę?
Jaka jest dzisiaj data?
Ile osób było na imprezie na którą nie mogliście pójść?
Czy w czasie następnego weekendu będzie cieplej niż teraz?
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