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I MIEJSCE ZAMIESZKANIA 

 

Zadanie I/1 

Przeczytaj tekst. Wybierz poprawne uzupełnienie luk I/1.1. – I/1.4. Zakreśl literę A, B, albo C. 

 

“STOKROTKA” ACCOMODATION OFFER 

Welcome to our site. We hope you will enjoy the stay. 

For our guests we offer: 

• one or two bedrooms with double and twin beds; 

• bathroom with a shower or  I/1.1. .............. ; 

• all rooms come with a TV set in the main bedroom, tea and coffee making facilities, and free Wi-Fi.  

• towels, hair dryers or washing items  are not  I/1.2. .............. ; 

•rooms are located I/1.3. ..............  the ground floor; 

•you pay £50 I/1.4. ..............  day . 

Enjoy your stay                                                                                                                                                 

 

 

I/1.1.        A. a bath          B. a shower       C.  a toilet        

I/1.2.        A. paying          B. included        C. including      

I/1.3.        A. on                 B. in                    C. by  

I/1.4.        A.  twice           B. a                     C. from 
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Zadanie I/2 

Przeczytaj tekst. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 

I/2.1. – I/2.3. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki. 

Uwaga! Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.  

 

A.comfortable B.foot C. see D. overlooks E. traffic F. flat 

 

This three-bedroom flat is near the city centre, in a quiet area next to the park and a supermarket. Its 

location is very convenient: you can get almost everywhere on I/2.1. ................... . It has a kitchen 

with a dishwasher and a washing-machine. The sunny living room I/2.2. ................... the sea. The 

bedrooms have fitted carpets and the bathroom has a new shower. You can park your car in a car 

park under the building and walk to work to avoid  I/2.3. ................... jams.  

 

 

Zadanie I/3  

Przeczytaj opis ilustracji. Uzupełnij każdą lukę (I/3.1. – I/3.4) jednym wyrazem tak, aby powstał 

spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna                 

i gramatyczna wpisywanych wyrazów.  

źródło: https://pixabay.com/ 

 

My ideal kitchen is small and cosy. In the centre there is a square, wooden I/3.1. ......................... 

with four I/3.2. ........................ Next to the cooker there is a I/3.3. ............................ in the pot. 

Above the sink, there is a I/3.4. ................................. with colourful tins on it.  

 

https://pixabay.com/
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Zadanie I/4  

Przetłumacz na język angielski fragmenty podane w nawiasach tak, aby otrzymać zdania logiczne    

i gramatycznie poprawne. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych zdań.  

Uwaga! W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy.  

I/4.1.  What is (najjaśniejszy) ………………………………………………………….. room in your house?  

I/4.2.  How much money (potrzebujesz) .................................................................... for the rent? 

I/4.3.  If I were you , I (nie kupowałbym) ............................................................... this cottage.  

I/4.4.  We dry our laundry (w piwnicy) ……………………………………………………………………………………….. . 

 

 

Zadanie I/5  

Uzupełnij zdania  I/5.1.– I/5.4. Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach. 

Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast – jeśli to konieczne – dodać 

inne wyrazy tak, aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne. Wymagana jest pełna 

poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów. 

Uwaga ! W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy, wliczając w to wyrazy już podane.  

I/5.1. They (buy/house) ………………………………………………………………………………………................. last year.  

I/5.2. Come and visit us tomorrow afternoon. We (want/show) ............................................................                             

          you something amazing! 

I/5.3.  Look! The boy (who/sit) ........................................................................................... next to us 

           is my neighbour. 

I/5.4.   If I (have/money) ................................................................................................., I would leave  

          this neighbourhood.  
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Zadanie I/6  

Wykorzystując wyrazy podane drukowanymi literami, uzupełnij każde zdanie z luką tak, 

by zachować sens zdania wyjściowego (I/6.1. – I/6.4.). Wymagana jest pełna poprawność 

ortograficzna i gramatyczna wpisywanych fragmentów zdań. 

Uwaga! Nie zmieniaj formy podanych wyrazów. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy 

wyrazy, wliczając w to wyraz już podany.  

I/6.1.  There aren’t any playgrounds where I live.  

NO 

There .......................................................................................................................... where I live.  

I/6.2.  We last painted the walls six years ago.  

FOR 

We haven’t painted ..................................................................................................... six years.  

I/6.3. When are you going to sell the house? 

WANT 

When ............................................................................................................. to sell the house?  

I/6.4.  I haven’t got many tables, chairs, wardrobes or chest of drawers in my flat. 

FURNITURE 

There isn’t ................................................................................................................ in my flat.  

 

 

 

 


