EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
od roku szkolnego 2018/2019
JĘZYK ANGIELSKI
Przykładowy arkusz egzaminacyjny (EO_8)
Czas pracy: do 135 minut

GRUDZIEŃ 2017
Centralna Komisja Egzaminacyjna
Warszawa

Zadanie 1. (0–5)
Usłyszysz dwukrotnie pięć rozmów. Połącz każdą rozmowę z jednym
obrazkiem (A–E). Wpisz odpowiednią literę w każdą kratkę (1.–5.).
A.

B.

C.

D.

1.

E.

2.

3.

4.

5.
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Zadanie 2. (0–1)
Usłyszysz dwukrotnie wypowiedź dziewczyny. Zaznacz, który obrazek
przedstawia jej siostrę, Amandę. Wpisz znak X w jedną z kratek: A, B
albo C.



A.



B.



C.

Zadanie 3. (0–1)
Usłyszysz dwukrotnie rozmowę dziewczyny i chłopaka. Zaznacz, który
obrazek namalował chłopak. Wpisz znak X w jedną z kratek: A, B albo C.



A.



B.
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C.

Zadanie 4. (0–1)
Usłyszysz dwukrotnie wypowiedź dziewczyny. Zaznacz, co kupiła. Wpisz
znak X w jedną z kratek: A, B albo C.



A.



B.



C.

Zadanie 5. (0–1)
Usłyszysz dwukrotnie rozmowę chłopaka i dziewczyny. Zaznacz, jaka jest
pogoda w czasie ich rozmowy. Wpisz znak X w jedną z kratek: A, B albo C.



A.



B.



C.

Zadanie 6. (0–1)
Usłyszysz dwukrotnie rozmowę ojca i córki. Zaznacz, o czym rozmawiają.
Wpisz znak X w jedną z kratek: A, B albo C.



A.



B.
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C.

Zadanie 7. (0–1)
Chcesz zaprosić kolegę z Anglii do swojego domu. Co powiesz? Usłyszysz
dwukrotnie trzy wypowiedzi (A–C). Wpisz znak X w jedną z kratek: A, B
albo C.



A.



B.



C.

Zadanie 8. (0–1)
Kolega z Anglii pyta Cię, czy jesteś głodny(-a). Co odpowiesz? Usłyszysz
dwukrotnie trzy wypowiedzi (A–C). Wpisz znak X w jedną z kratek: A, B
albo C.



A.



B.



C.

Zadanie 9. (0–1)
Wyobraź sobie, że masz siostrę. Chcesz przedstawić ją koleżance z Anglii.
Co powiesz? Usłyszysz dwukrotnie trzy wypowiedzi (A–C). Wpisz znak X
w jedną z kratek: A, B albo C.



A.



B.



C.

Zadanie 10. (0–1)
Chcesz pograć na tablecie kolegi z Anglii. Co powiesz? Usłyszysz dwukrotnie
trzy wypowiedzi (A–C). Wpisz znak X w jedną z kratek: A, B albo C.



A.



B.



C.

Zadanie 11. (0–1)
Kolega z Anglii pyta Cię, jaki sport lubisz. Co odpowiesz? Usłyszysz
dwukrotnie trzy wypowiedzi (A–C). Wpisz znak X w jedną z kratek: A, B
albo C.



A.



B.
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C.

Zadanie 12. (0–5)
Uzupełnij każdą rozmowę brakującą
odpowiednią literę w każdą kratkę (1.–5.).

wypowiedzią

(A–E).

Wpisz

A. It’s delicious!
B. Nice to meet you.
C. A film about robots.
D. Sure, this seat is free.
E. Don’t give up and keep practising.
How is your
ice-cream?



1.

I’m hopeless
at football.



What are you
watching?



2.

Zoe, this is my friend, Mike.



3.

May
I sit
here?

4.



5.
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Zadanie 13. (0–4)
Przeczytaj teksty. Zdecyduj, czy każde zdanie (1.–4.) jest zgodne z treścią
tekstu (TAK albo NIE). Wpisz znak X w odpowiednią kratkę.
Message
From:
To:
Subject:



Tina
Peter
Hello!

Peter,
Mr Stevens is ill, so our PE
classes are cancelled tomorrow.
We start at 10.30, and we will
have maths, not history.
See you.
Tina

Tom,
Will you help me repair my computer?
I need it to finish my geography project.
Please!
Kate

EVERGREEN PARK
Open all year round.
Dog-friendly.
No cycling.
FREE ENTRY

1. Tina is informing Peter
about changes in the
timetable.
TAK
NIE




2. Kate is thanking Tom for his
help.
TAK
NIE




3. You can visit the park with
your dog.
TAK
NIE




4. The text is about a library.
I like reading books. I often buy
detective stories or comic books in the
shop near my house. My mum buys
magazines and newspapers there.
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TAK
NIE




Zadanie 14. (0–3)
Przeczytaj tekst. Wybierz poprawną odpowiedź. Wpisz znak X w kratkę
obok jednej z odpowiedzi: A, B albo C.
Message
alison@abc.com
From:
lily@xyz.com
To:
Subject: Our pet!



Hi Lily,
Mum finally let my brother have a pet. We can’t have a dog or a cat,
because Josh is allergic to them. So guess what he has! A lizard! Yes,
a beautiful, green iguana. He is two years old and his name is Zazu. Did
you know that lizards can live for up to twenty years? And they can swim!
Lizards normally live in a tropical climate. In our house Zazu has a special
cage with a strong lamp over it to keep him warm and happy.
Zazu is a vegetarian. He doesn’t eat insects. His favourite food is bananas,
but he sometimes eats green vegetables, too.
You must come and meet our lizard, Zazu. I’m sure you’ll love him!
Alison

1. Which pet does Josh have?



A.



B.
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C.

2. How old is Zazu?



A.

12



B.



C.

20

2

3. Which food does Zazu like most?



A.



B.
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C.

Zadanie 15. (0–4)
Przeczytaj tekst. Dopasuj nagłówek (A–E) do każdej części tekstu. Jeden
nagłówek nie pasuje do żadnej części tekstu. Wpisz odpowiednią literę
w każdą kratkę (1.–4.).
A. Departments
B. Meetings
C. Staff
D. Sales
E. Location
HATCHARD’S BOOKSHOP



1.
London’s Hatchard’s is a beautiful five-storey bookshop on Piccadilly, next to
the famous Fortnum and Mason department store and opposite the Royal
Academy.



2.
The shop assistants at Hatchard’s are very nice and friendly. They will help you
find the book you are looking for. If you get tired, you can ask them for a cup of
tea.



3.
Writers often come to the bookshop to meet their readers and to read from their
books. You can talk to your favourite authors or ask them to sign their books for
you.



4.
This bookshop offers books at discount prices, too. There is a time twice a year
when most of the books are much cheaper. The low prices attract a lot of
customers.
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Zadanie 16. (0–4)
Przeczytaj tekst. Uzupełnij go brakującymi fragmentami zdań (A–E). Jeden
fragment nie pasuje do tekstu. Wpisz odpowiednią literę w każdą kratkę
(1.–4.).

Kate:

Hello, Mark! What a surprise to see you here!

Mark: Hi, Kate! Where 1.
Kate:



?

To the shopping centre. I need a new pair of trainers.



Mark: Really? I’m going there too. I would 2.
We can go together if you want.
Kate:

Good idea! I don’t like shopping alone.

Mark: Let’s 3.
Kate:

some jeans and a T-shirt.



. The bus stop is just round the corner.

You’re right. And after the shopping we can 4.
restaurant on the top floor.

Mark: Great!

A. like to buy
B. are you going
C. have something to eat
D. take a bus
E. are you from
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. There is a new

Zadanie 17. (0–5)
Zdecyduj, czy każde zdanie (1.–5.) jest zgodne z obrazkiem (TAK albo NIE).
Wpisz znak X w odpowiednią kratkę.
1. They are playing volleyball.
TAK
NIE




2. There is a car in front of the house.
TAK
NIE




3. The man is taller than the woman.
TAK
NIE
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4. The boy is wearing a jacket.
TAK
NIE




5. The girl has got a parrot.
TAK
NIE
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Zadanie 18. (0–5)
Co/Kogo przedstawiają obrazki? Wpisz w kratki brakujące litery.

1.

s

n

2.

h

e

3.

t

4.

t

5.

m

c

r

o

s

y
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Zadanie 19. (0–5)
Wpisz słowo podane w nawiasie we właściwej formie.
1. Tom’s sister (go) ___________________________ swimming every Friday.
2. The children (eat) _____________________________ lunch at the moment.
3. I can run (fast) _____________________________________ than my father.
4. Jenny (make) ____________________________ a chocolate cake yesterday.
5. My (mother) ___________________________ friends come from the USA.
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Zadanie 20. (0–10)
Odpowiedz na pytania dotyczące obrazków pełnymi zdaniami w języku
angielskim.
Obrazek 1.
Co robi ten chłopiec?
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Obrazek 2.
Gdzie znajduje się piłka?
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Obrazek 3.
Co znajduje się w tym pokoju?
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
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Obrazek 4.
Jaki zawód wykonuje ten człowiek?
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Obrazek 5.
Dlaczego te dzieci są ciepło ubrane?
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
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