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EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
FUNKCE JĘZYKOWE
Do każdej z opisanych sytuacji dobierz właściwą reakcję. Zakreśl literę: A, B lub C.
1Chciałbyś/abyś się dowiedzied, gdzie znajduje się piekarnia. Co powiesz?
A Excuse me. I’m looking for the baker's.
B Is it the baker's?
C What time does the baker's open?
2 Prosisz o bilet do Londynu w obie strony. Co powiesz?
A I’d like a single to London, please.
B A return to London, please.
C London ticket, please.
3 Widzisz wolne miejsce, które chciałbyś /abyś zająd. Jakie pytanie zadasz osobie siedzącej obok?
A Can I change this seat?
B Is this seat for me?
C Is this seat taken?
4 Ktoś podaje ci wskazówkę, że należy skręcid w prawo na światłach. Co usłyszysz?
A Turn right at the traffic lights.
B Turn left at the traffic lights.
C Turn back at the traffic lights.
5 Jak zapytasz konduktora, o której pociąg będzie w Londynie.
A What time does it depart from London?
B What time will it move to London?
C What time does it get to London?
6 W samolocie chciałbyś/abyś zająd miejsce przy oknie. Jak poprosisz o to osobę, z którą
podróżujesz?
A Can I have an aisle seat?
B Could I have a window seat?
C Can you show me a window seat?
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Wskazujesz turyście drogę do kawiarni położonej naprzeciwko muzeum. Jak mu to wytłumaczysz?
You’ll find the café opposite the museum.
You can see the café past the museum.
You’ll see the café behind the museum.
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Zapytaj, z którego peronu odjeżdża pociąg do Oxfordu.
Which platform does the train to Oxford depart from?
Which platform does the train to Oxford arrive at?
Does the train to Oxford leave from here?
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Na lotnisku słyszysz komunikat, aby nie pozostawiad bagażu bez opieki. Co usłyszysz?
Don’t leave your suitcase without help.
Take care of your luggage.
Don’t leave your luggage unattended.

10 Zapytaj, gdzie jest przystanek autobusowy.
A Can you take me to the bus stop?
B Could you tell me where the nearest bus stop is?
C I can’t find any buses at the airport.
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11 Jak zaproponujesz koledze wspólne wyjście do kina?
A Why don’t we go to the cinema?
B I’d like to go to the cinema.
C We often go to the cinema.
12 Kolega/koleżanka informuje cię, że twoja ulubiona drużyna piłkarska przegrała mecz. Nie
wierzysz, że to prawda. Jak to wyrazisz?
A They don’t feel like winning.
B Maybe some other time.
C You must be joking!
13 Twój kuzyn chciałby zagrad z tobą w szachy. Zaakceptuj jego propozycję.
A Don’t ask me.
B With pleasure.
C I feel like going.
14 Chcesz zmotywowad kolegę do rozpoczęcia nauki gry w szachy. Jak to powiesz?
A Do you like playing chess here?
B Maybe we could play chess some other time.
C Why don’t you take up chess?
15 Chcesz się dowiedzied, czy kolega miałby ochotę pojeździd na łyżwach. Jak o to zapytasz?
A Do you like skating?
B Do you feel like skating?
C Why don’t you take up skating?
16 Nie chcesz iśd z kolegami na mecz piłki nożnej. Jak odrzucisz tę propozycję?
A Maybe some other time.
B With pleasure.
C Let’s play football.
17 Zgadzasz się na wspólne oglądanie filmu. Jak to wyrazisz?
A I’d love to, but I don’t have time.
B I don’t feel like watching a film.
C That’s a great idea.
18 Koleżanka proponuje ci udział w konkursie. Jak zaakceptujesz tę propozycję?
A Why are you asking me?
B Why me?
C Why not?
19 Kasjer prosi Cię o wprowadzenie kodu PIN podczas płatności kartą.
A Please enter your PIN.
B Could you give me your PIN, please?
C I’ll enter your PIN.
20 Chcesz kupid tanie spodnie. Poproś sprzedawcę o pomoc.
A I’m just looking for jeans, thanks.
B Could I have a bigger size, please?
C I’d like some jeans. Are there any bargains?
21 Zwracasz sweter, który kupiłeś/aś kilka dni temu. Co powiesz?
A I’d like a new one, please.
B I’d like to return this, please.
C I’d like two of these, please.
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22 Kupujesz płytę CD, a ekspedientka pyta, czy zapakowad ją na prezent. Co usłyszysz?
A Would you like me to gift-wrap it for you?
B Would you like a gift?
C Could I get this CD as a gift?
23 Jak zapytasz w sklepie, gdzie znajdują się przymierzalnie?
A Where are the lifts here?
B Where are the bargains?
C Where are the fitting rooms?
24 Poproś o T-shirt w mniejszym rozmiarze.
A Could I have a smaller size, please?
B Could I pay for this one, please?
C This T-shirt is too small.
25 Sprzedawca wydaje Ci resztę za twoje zakupy. Co usłyszysz?
A Here’s your banknote.
B Here’s your coin.
C Here’s your change.
26 Sprzedawca informuje Cię, że zwrot towaru jest możliwy tylko za okazaniem paragonu. Co
usłyszysz?
A You have to keep the receipt to bring the product back.
B Here’s your receipt.
C Would you like to return it?
27 Chcesz udzielid komuś rady. Co powiesz?
A Let’s help him.
B I need your advice.
C Let me give you a piece of advice.
28 Masz problem i chcesz się poradzid przyjaciela/przyjaciółki. Co powiesz?
A If you were me, what would you do?
B Have you got a problem?
C What are you thinking of?
29 Nie możesz sobie poradzid z zadaniem. Jak poprosisz o pomoc?
A Could you do it?
B Why don’t you do it?
C Can I ask your advice?
30 Zastanawiasz się, czy jechad na wycieczkę. Kolega uważa, że to dobry pomysł. Co od niego
usłyszysz?
A Make sure that you are safe there.
B I think you shouldn’t go.
C If I were you, I’d go.

Klucz odpowiedzi:
1A, 2B, 3C, 4A, 5C, 6B, 7A, 8A, 9C, 10B,
11A, 12C, 13B, 14C, 15B, 16A, 17C, 18C, 19A, 20C,
21B, 22A, 23C, 24A, 25C, 26A, 27C, 28A, 29C, 30C
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