
Przykładowy 
SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI 

JĘZYKOWYCH  

Czas pracy: 60 minut                                                       Maksymalna ilość 
punktów:  …… 

Zadanie 1. 
 
Przypomnij sobie przeczytany przez nauczyciela tekst, a następnie zgodnie z          
tym,  
co usłyszałeś/usłyszałaś, podkreśl prawidłową odpowiedź. Jeśli zmienisz       
zdanie co do swojego wyboru, weź podkreśloną odpowiedź w kółko i wybierz            
inną. (Maksymalna ilość punktów do uzyskania: 6) 
 

1. W starożytności do przekazywania ważnych obwieszczeń używano       
jedynie tablic drewnianych  

       Prawda               Fałsz 
 
2. „Acta Diurna” to nazwa gazety codziennej publikowanej w Rzymie.         

Prawda               Fałsz  
 

3. Zachował się jeden numer tej gazety  
Prawda               Fałsz 

 
4.  „Acta Diurna”wydawana była prawie 300 lat. 

Prawda               Fałsz 
 

5. Słowo gazeta najpierw było nazwą monety. 
Prawda               Fałsz 
 

6. Pierwsze prawdziwe gazety ukazały się na początku XVII wieku. 
Prawda              Fałsz 

 
 
 
Zadanie 2.  

Zapytaj o podkreślone fragmenty zdań lub zadaj pytanie ogólne. Jeśli w           
nawiasie po zdaniu twierdzącym zobaczysz znak (X), oznacza to że należy to            
zdanie zaprzeczyć. Przed rozpoczęciem zadania, przeanalizuj podane       
przykłady. (Maksymalna ilość punktów do uzyskania: 8) 
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Przykłady: 
John likes American films.  (Co?) What does John like? 
John likes American films. (Czy?) Does John like American films? 
John likes American films. (X) John doesn’t like American films. 

1. She bakes delicious chocolate cakes here. (x)  

…………………………………………………………………………………………………..
.  

2. He finishes school at four o’clock. (O której godzinie?)  

…………………………………………………………………………………………………..
.  

3. London Zoo opened in the nineteenth century. (Kiedy?)  

…………………………………………………………………………………………………..
.  

4. The Sahara Desert is in Africa. (Gdzie?)  

…………………………………………………………………………………………………..
.  

5. Jane made breakfast last Sunday. (Czy?)  

…………………………………………………………………………………………………..
.  

6. You had chicken for lunch yesterday. (Co?)  

…………………………………………………………………………………………………..
.  

7. He’ll play a game with you. (X)  

…………………………………………………………………………………………………..
.  

8. He is waiting for the doctor. (Na kogo?) 

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

 

Zadanie 3.  
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W każdym zdaniu wykreśl jeden zbędny wyraz. Jeśli zmienisz zdanie co do            
swojego wyboru, weź przekreślony wyraz w kółko i wykreśl inny. (Maksymalna           
ilość punktów do uzyskania: 8) 
Przykład: 
That’s not all my problem. 
 

1. Ben was been in a karate competition at his school.  

2. They really love to listening to music.  

3. I come from in Poland.  

4. Who was he in travelling with?  

5. I think really travelling is great!  

6. One day last winter ago, my sister and I were walking in the mountains.  

7. It was the a best day at school.  

8. He never drinks any no cola. 

Zadanie 4. 

Zakreśl poprawną odpowiedź tak, aby powstało poprawne gramatycznie        
zdanie. 
Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. Jeśli zmienisz zdanie co do swojego           
wyboru, weź zakreśloną odpowiedź w kółko i wybierz inną.  
(Maksymalna ilość punktów do uzyskania: 8) 
 

1. ….. you like a drink?  

a. Will    b. Won’t     c. Would  

2. If he ..............to play football, he’ll phone you.  

a. want   b. wanted   c. wants  

3. Larry...........in Australia since 2010.  

a. has leaved    b. has lived    c. have lived  

4. Please bring me the bag .............. is on that chair.  

a. where      b. who        c. which  
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5. How long ...........Sam?.  

a. have they known      b. they have known    c. they have knowed  

6. What is ..............mountain in the world?  

a. a highest      b. the highest      c. a higher  

7.You played ............. today.  

a. fantastically      b. fantastic     c. fantasticaly  

8. This is …………………. milk. 

a)   children      b) children’s       c) childrens 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zadanie 5. 
 
Podkreśl odpowiedź, która nie pasuje do pozostałych wyrazów.(Maksymalna 
ilość punktów do uzyskania: 6) 

Przykład:  

0. a) iron b) silver c) gold d) wood 

1. a) ferry      b) lorry      c) ship       d) yacht  

2. a) carrot     b) cabbage     c) cauliflower     d) sunflower  

3. a) forgotten     b) gone     c) ate        d) drunk  

4. a) stork        b) beaver      c) eagle      d) pigeon  

5. a) knee        b) elbow         c) arm        d) finger  

6. a) volleyball     b) soccer      c) high jump      d)baseball 

 

Zadanie 6. 
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Odgadnij podane słowa - do każdego wyrazu podano podpowiedź. Zauważ, że 
każda kreska oznacza jedną literę i pierwsza litera jest już podana. 
 Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna.  
Użyj dużych drukowanych liter. (Maksymalna ilość punktów do uzyskania: 10) 
 

1. The name of our planet  

E __ __ __ __  

2. Two pieces of bread with cheese, ham or salad between them  

S __ __ __ __ __ __ __  

3. An area with very little water and very few plants  

D __ __ __ __ __  

4. The opposite of easy. 

D __ __ __ __ __ __ __ __  

5. A person who is travelling in a vehicle e.g. a train or a bus but not driving it  

P __ __ __ __ __ __ __ __  

6. A group of houses that is smaller than a town  

V __ __ __ __ __ __  

7. A very big church  

C __ __ __ __ __ __ __ __  

8. You use it to cut food  

K __ __ __ __  

9. 500 + 500 = ...........  

T __ __ __ __ __ __ __  

10. They are in the sky when it is raining  

C __ __ __ __ __  

Zadanie 7.  
Przeczytaj uważnie oba teksty (zaproszenie oraz email), a następnie uzupełnij          
notatki Susan wpisując brakujące informacje. (Maksymalna ilość punktów do         
uzyskania: 5) 

 

               FROM:    Carla 

               TO:          Susan  

5 

 



         Shall we go to Sara’s ice-skating party together? 
 
My dad will take us in the car but we’ll need to come back by bus. We’ll drive to your                    
place and get you at 12.30. 
 
 Ring me this afternoon on my mobile (07816185) or after 
 6 p.m. at home (366387) to let me know.  
 

 
Susan’s notes  -  ice-skating party  

● Person having party:                    (0)   …… Sara…………………… 
● Day:                                              (1)   ……………………………… 
● Time:                                            (2)   ……………………………… 
● Take:                                             (3)   ……………………………… 
● Travel there by:                             (4)   ……………………………… 
● Carla’s evening phone number:    (5)   ……………………………… 
  

Zadanie 8. 

Przeczytaj uważnie list napisany przez Maggie podczas safari w Afryce. Maggie 
napisała go używając lokalnego języka i przetłumaczyła na angielski. Część listu w 
lokalnym języku jest nieczytelna. Spróbuj odtworzyć brakujący fragment. 
(Maksymalna ilość punktów do uzyskania: 5)  

 

Hi Jenny,                                                                         Hi Jenny, 

Gon dadero aki anter.                                                     We came here yesterday.  

 Mo dibider gro.                                                              I wasn’t tired. 

Mo gwelder muki araf biston.                                        I saw lots of wild animals.  

Bon bideto araf u budur.                                                They were wild and 
dangerous.  

Gon bidero nofio kado gon gweldero araf kinto.       We were scared when we saw a 
wild lion.  

Mo dicoder pinton de kinton.                                         I didn’t take photos of lions.  

1).……………………………………………..             I took photos of giraffes and 
zebras. 

2)…………………………………… ………               They were beautiful!  

3)……………………………………………..              We weren’t scared of zebras.  
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4)……………………………………..............              They ate lots of grass and drank 
water.  

5)…………………………………….............               I was happy!  

 

Dla ułatwienia podajemy niektóre słowa w lokalnym afrykańskim języku:  

to come – dado, to see – gweldo, to be – bido, to take – codo , to eat – fedo, to drink 
- kido 

lion – kinto, giraffe – ginte, zebra – stripa, grass – kipi, water – tupu,  

dangerous – budur, beautiful – ba, happy - pa , and - u  
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