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Express Publishing: Egzamin gimnazjalny – Repetytorium to całkowicie nowa publikacja, stworzona 

z myślą o uczniach przygotowujących się do egzaminu gimnazjalnego, który począwszy od 2012 r., będzie 

odbywał się według nowej formuły na dwóch poziomach zaawansowania. Książka została opracowana w taki

sposób, aby rozwijać sprawności językowe i umiejętności potrzebne uczniom zamierzającym zdawać egzamin

gimnazjalny na poziomie podstawowym i rozszerzonym.  

W książce znalazły się:

n  starannie opracowane zadania zgodne z nową formułą egzaminu, dzięki którym uczniowie mogą oswoić
się z różnymi rodzajami zadań egzaminacyjnych,

n  ćwiczenia przygotowujące do egzaminu, doskonalące znajomość poszczególnych funkcji językowych 
i odpowiadających im struktur gramatycznych,

n  prezentacja i ćwiczenie słownictwa należącego do 15 różnych zakresów tematycznych wymienionych 
w podstawie programowej i Informatorze gimnazjalnym,

n  duży wybór urozmaiconych i interesujących tekstów,
n  wskazówki ułatwiające uczniom samodzielną naukę,
n  sekcja Grammar Bank podsumowująca wszystkie wymagane na egzaminie struktury gramatyczne, 
n  przejrzysty podział materiału na poszczególne sekcje:
    n 15 tematów szczegółowo opracowanych w czternastu modułach i pięciu sekcjach Culture,
    n sekcja Vocabulary Bank pozwalająca na poszerzenie i utrwalenie słownictwa,
    n sekcja Grammar Bank z obszernymi wyjaśnieniami zagadnień gramatycznych i ćwiczeniami

utrwalającymi,
    n sekcja Writing Bank ułatwiająca opanowanie umiejętności tworzenia wypowiedzi pisemnych 

zgodnie z wymaganiami egzaminu,
    n przykładowe zestawy egzaminacyjne na poziomie podstawowym i rozszerzonym, zgodne 

z nową formułą egzaminu.

Komponenty kursu:
■ Student’s Book
■ Teacher’s Edition (overprinted)

■ Audio CDs
■ Answer Key

ISBN 978-0-85777-953-3
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MODUŁ Człowiek1

Jim is wearing
6) trendy/sports/light clothes.
He’s wearing a dark-coloured
7) jacket/suit/anorak and a
8) checked/plain/ flowery scarf.
His 9) leather/ woollen/silk
jumper is red and his trousers
are beige. His boots are
10) leather/tartan/plastic.

5. Zadaj poniższe pytania koledze/koleżance i na
podstawie uzyskanych odpowiedzi wypełnij formularz.
Następnie przedstaw klasie zebrane informacje.

What’s your full name?  
When/Where were you born?  
How old are you?  What nationality are you?
What do you do?  Are you single/married, etc?
What’s your address?  
What’s your telephone number? 

 What’s your email address?  

Personal data 

1. Do podanych poniżej nagłówków przyporządkuj
wyrazy: attractive, blond(e), blue, fat, freckles, handsome,
green, shoulder-length, curly, of medium height, overweight,
spiky, old, plump, short, slim, tall, well-built, wrinkles, young,
long, grey, glasses, dark, straight, bald, in his/her late teens,
middle-aged, ponytail, beautiful, beard, brown, thin, wavy, fit,
ugly, plaits, in his/her early thirties, pretty.

Appearance

Age Height Build Hair Eyes

STUDENT PERSONAL DATA CARD

First name

Surname

Date/Place of Birth

Age

Nationality

Job

Gender Male  Female  

Marital Status
Single Married
Divorced Widowed

Address

Telephone number

Email address

4. Wybierz właściwe słowo.

b) What do you usually wear in the summer? 
in the winter? What are you wearing today?

This is Ann. She’s wearing
1) casual/designer/old-fashioned
clothes. She’s wearing a
2) striped/polka-dot/flowery skirt,
a plain cotton 3) blouse/
T-shirt/shirt and a brown leather
4) belt/cap/hat. Her 5) boots/
sandals/high heels are black.

Annie

Mary Chris

Clothes jacket

Shoes high heels

Accessories belt

Patterns checked

Materials cotton

3. a) Wpisz podane wyrazy w odpowiednie rubryki
tabeli: checked, belt, cotton, high heels, jacket, leather,
blouse, plastic, flowery, suit, trousers, suede, cap, T-shirt,
denim, dress, silk, tights, striped, scarf, tie, trainers, woollen,
slippers, socks, skirt, boots, tartan, shorts, gloves, jumper,
coat, raincoat, hat, linen, sandals, cardigan, polka-dot.

Clothes 

2. Opisz przedstawione 
na zdjęciach osoby,
korzystając 
ze słownictwa 
z zadania 1.

LooksSpecial features

Bob

Annie’s very pretty. She’s young and thin with long curly red

hair. She’s got freckles. I think she’s of average height.

3
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1Słownictwo

7. Dopasuj do siebie wyrazy 
o przeciwstawnych znaczeniach.
Podaj dwa przymiotniki najlepiej
opisujące Ciebie.

12. a) Przyporządkuj do odpowiedniej kategorii wyrazy/wyrażenia:
surfing, jogging, playing computer games, hanging out with friends,
sunbathing, surfing the Net, chatting online, swimming, horse riding,
having a picnic, watching DVDs/TV, listening to music, reading,
going to the cinema, taking photos, rollerblading, snowboarding.

Interests/Hobbies

6. Wybierz właściwe słowo.

1. Bill is really funny/cross/serious;
everyone always laughs at his jokes. 

2. Steve is very arrogant/self-
confident/ambitious; he wants to be
the best at everything he does. 

3. Rachel is very moody/messy/
optimistic; sometimes she is happy
and at other times she is sad. 

4. Jane is a punctual/cross/calm person;
she always arrives at her meetings
on time.

5. Helen never stops chatting to
people; she’s so talkative/kind/ brave. 

6. Laura is a very stubborn/confident/
generous person; she feels sure of
her own abilities and qualities. 

7. Pamela is really sociable/big-
headed/loyal and has lots of friends. 

8. Frank is really patient/reliable/hard-
working; he always tries his best at
his job.

Character traits

honest
generous
brave
humorous
polite
optimistic

1
2
3
4
5
6

a) pessimistic
b) serious
c) rude
d) cowardly
e) dishonest
f) mean  

8. Porozmawiaj z kolegą/koleżanką
na temat znajomych i rodziny.

A: What does your brother look like?

B: He’s of medium height and he’s got

blue eyes and dark hair. 

A: What’s he like? 

B: He’s funny and sociable. 

11. Wybierz właściwe słowo.
1. I was amazed/amazing by her football skills.
2. It was embarrassed/embarrassing when I spilt cola on my T-shirt. 
3. The children feel bored/boring and want to play outside.  
4. Laura is frightened/frightening of flying. 
5. Steve was pleased/pleasing to meet his old friend in the street.
6. She is an interested/interesting person to talk to.

She looks
depressed.

b) Powiedz koledze/koleżance o tym, co Cię ostatnio
przestraszyło, zasmuciło itd.

I last felt scared when I saw a mouse in the garden.

Imiesłowy czasu teraźniejszego opisują cechę osoby lub rzeczy, 
np. a terrifying film (przerażający film).
Imiesłowy czasu przeszłego opisują stan osoby lub rzeczy, 
np. a terrified woman (przerażona kobieta).

See Vocabulary Bank on p. 132

9. In pairs, create a good
and a bad character for a mystery
novel. Describe their appearance,
clothes and character.

Think!

INDOOR

OUTDOOR

b) Uzupełnij zdania wyrazami/wyrażeniami z zadania 12a.

1. I’m keen on ..................... .
2. I’m fond of ...................... .
3. I’m crazy about ................ .

4. I can’t stand .................... .
5. I don’t really like .............. .
6. I hate ............................... .

10. a) Uzupełnij zdania wyrazami:
scared, depressed, happy, surprised,
furious, exhausted.

Feelings & emotions

They look ............. .

She looks ............. .He looks ............. .He looks ............. .

He looks ............. .

3

1 2

65

4
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Poziom podstawowy1
Dobieranie

Rozumienie ze słuchu 3. Przeczytaj polecenie. Podkreśl słowa kluczo-
we w zdaniach A–E, a następnie wykonaj zadanie.

A) She’s always in a good mood.
B) Yes, she’s there at the moment.
C) She’s been working a lot. She’s just tired.
D) The last I heard, she was visiting her brother.
E) I think so. I don’t like lying to people.

Usłyszysz dwukrotnie cztery pytania (1–4). Do
każdego z nich dobierz właściwą odpowiedź
(A–E). Wpisz rozwiązania do tabeli. Jedna
odpowiedź została podana dodatkowo.

Study Skills: Dobieranie
Zapoznaj się z poleceniem. Przeczytaj słowa z listy
podanej w zadaniu i przypomnij sobie ich synonimy/
parafrazy. W nagraniu wystąpią wszystkie słowa z listy,
ale zwracaj uwagę na kontekst, w jakim zostały użyte, 
i nie daj się zmylić. 

Types of Clothes

A) designer wear
B) casual clothes
C) sports brands
D) cheap clothes
E) trendy clothes

People

Simon
Anna’s sister
Anna
Simon’s brother

1
2
3
4

b) Jakiego typu ubrania nosisz najchętniej? Dlaczego?

2. Przeczytaj zdania (A–E) i podkreśl w nich słowa
kluczowe.

A) Yes, he’s very smart.
B) We haven’t met him before.
C) I think she is clever.
D) No, Anna is taller.
E) No, it’s Anna’s.

Przeczytaj pytania (1–4) i podkreśl w nich słowa
kluczowe. Które zdanie (A–E) jest właściwą
odpowiedzią na każde z pytań?

Pytanie 1: Is this Kate’s?
Pytanie 2: John is clever, isn’t he?
Pytanie 3: Do you know John?
Pytanie 4: Is that Anna?

Dobieranie
Znajomość funkcji językowych

1. a) Przeczytaj uważnie polecenie i listę zawierającą
nazwy rodzajów ubrań. Jakie synonimy/parafrazy
tych nazw możesz podać? Wykonaj zadanie.

Usłyszysz rozmowę dwojga przyjaciół 
o różnych rodzajach ubrań. Do każdej

osoby (1–4) dopasuj ten rodzaj ubrania (A–E),
który chciałaby kupić. Wpisz odpowiednie litery
obok numerów osób. Jeden rodzaj ubrania został
podany dodatkowo.

4. Przeczytaj polecenie i wykonaj zadanie. Porównaj
swoje odpowiedzi z odpowiedziami kolegi/
koleżanki.

Do pytań (1–6) dopasuj właściwe odpowiedzi
(A–G). Wpisz rozwiązania do tabeli. Jedna
odpowiedź została podana dodatkowo.

Study Skills: Dobieranie odpowiedzi

Przeczytaj pytania i spróbuj dopasować do nich
podane odpowiedzi. Pomoże Ci następujący przykład:
do pytania How tall ...? pasuje odpowiedź, która zawiera
wyrazy metres, centimetres itp.

1. Which floor is your house?

2. How old is your sister?

3. What’s your home address?

4. When does the match start?

5. How tall is she?

6. How often do you play basketball?

1 2 3 4

Study Skills: Dobieranie pytań

Przeczytaj uważnie pięć zdań i podkreśl słowa kluczowe.
Słuchaj uważnie nagrania i nie daj się zmylić, gdyż usłyszysz 
w nim niektóre ze słów użytych w zdaniach (A–E), ale
kontekst ich użycia może być zupełnie inny. 

A 3 times a week. B 20 miles.

C She’s 18. D The 3rd.

E At 6:00 pm. F She’s 1.75 m.

G 25, Apple Street.

1.2

1.3
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Poziom podstawowy 1

Study Skills: Dobieranie

Przeczytaj polecenie i określ, jaki rodzaj
tekstów wystąpi w zadaniu (np. ogłoszenie,
notatka itp.) oraz czego będą dotyczyć.
Zauważ, że temat wszystkich tekstów jest
taki sam. Przeczytaj pobieżnie wszystkie
teksty, aby zapoznać się ogólnie z ich treścią.
Następnie przeczytaj pytania i podkreśl 
w nich słowa kluczowe. Potem jeszcze raz
przeczytaj teksty i spróbuj znaleźć w nich
synonimy słów podkreślonych w pytaniach.

5. Przeczytaj polecenie. Jaki rodzaj
tekstów jest przedmiotem zadania?
Przeczytaj teksty (A–C), a następnie
pytanie 1. Spójrz na słowa podkreślone
w tym pytaniu i tekście B. Zwróć
uwagę na różne sposoby podania 
tych samych informacji.

Wykonaj zadanie. Uzasadnij swoje
odpowiedzi.

Przeczytaj ogłoszenia trzech młodzie-
żowych zespołów teatralnych (A–C) 
i pytania (1–4). Do każdego pytania
dopasuj właściwe ogłoszenie. Wpisz
rozwiązania do tabeli. Jedno 
z ogłoszeń pasuje do dwóch pytań.

Dobieranie
Rozumienie tekstów pisanych

6. Podaj osiem przymiotników, które 
opisują cechy charakteru. Spróbuj
wyjaśnić ich znaczenie za pomocą
synonimów, antonimów lub przykła-
dowych zdań.

William Shakespeare was
England’s most famous
playwright. He wrote 40 plays.

Macbeth, Hamlet and The Merchant of Venice
are the most popular ones. Can you name 3
more plays he wrote?

A

Would you like to get involved in drama, but don’t have a
talent for acting? We’re looking for enthusiastic and creative
volunteers to help out with lighting and sound for the busy
schedule of plays coming up. All you have to do is come to the
theatre and show us how hardworking you are.

B

There are lots of new plays planned at the youth theatre, but
we need to fill some spots for other events. We’re looking for
funny teenagers who can do stand-up comedy as well as talented
musicians who can perform in small concerts. Come to our
auditions this weekend if you think you’ve got what it takes.

C

What is the actor like:
conceited*? confident? or sociable?7. Which theatre company

would you join? Why? Tell your
partner.

Think!

Which advert would someone reply to if they

1. have original ideas, but don’t wish to perform? B

2. want to perform on stage but don’t want to act?

3. have a good attitude and wish to star in a play?

4. are interested in working behind the scenes?

How would you like to join a youth theatre company to pass
those free hours you’ve got at the weekends? We are looking for
twelve confident teenagers to take part in our new play. We are
only interested in serious and reliable volunteers who can come
to rehearsals early every Saturday and Sunday morning.

Well, every time there is a clap
of thunder he goes to the
window and takes a bow.

What is he doing?
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Poziom podstawowy1
Wybór wielokrotny

Rozumienie tekstów pisanych

1. a) Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią
tekstów. Jakiego rodzaju są to teksty i czego
dotyczą?

b) Wykonaj pozostałą część zadania. Uzasadnij
swoje odpowiedzi, a następnie porównaj je 
z odpowiedziami kolegi/koleżanki.

Przeczytaj teksty (A–D) i odpowiedz na
pytania (1–4). Zakreśl literę A, B lub C.

Study Skills: Wybór wielokrotny

Przeczytaj pobieżnie wszystkie teksty i określ
rodzaj oraz temat każdego z nich. Zapoznaj się 
z pytaniami (jedno do każdego tekstu) i podkreśl
w nich słowa kluczowe. Jeszcze raz przeczytaj
teksty i wybierz odpowiedzi. Pamiętaj, że tę
samą informację można podać na różne
sposoby. 

2. Dopasuj słowa wyróżnione w tekstach (A–D) 
do poniższych znaczeń.

present  without hair  products  
really  searching  has  
well-mannered  not often

3. Wyobraź sobie, że byłeś/-aś świadkiem włamania
do domu sąsiada i masz złożyć zeznanie na policji.
Opowiedz o tym koledze/koleżance. W swojej
wypowiedzi uwzględnij następujące wyrażenia:
where you were – what you saw – what the burglar looked
like – what the burglar was wearing – what happened.

1. On Saturday 26th May, Uptown Fashions is
A) having a sale on men’s clothing. 
B) having a sale to celebrate Mother’s Day. 
C) selling all its goods at half price. 

2. Both robbers of the jewellery shop
A) had the same build. 
B) had the same facial hair. 
C) were wearing caps. 

3. To apply for the job in Chez Jean you must be
A) English. 
B) a teenager. 
C) good at customer care.

4. David’s favourite hobby is
A) watching sports on TV.
B) photography.
C) surfing the Internet.

It all happened so quickly, so I can’t remember a lot
of things. The bald middle-aged man who owns the
shop was showing me some necklaces when
suddenly, two young men ran in through the door.
They were both well-built and tall and one of them
was wearing glasses and a black woolly cap. And
I’m sure that the other man had a beard and long
straight brown hair. But I can’t remember anything
else I’m afraid.

POLICE STATEMENT
Jean Gibbons

Robbery at Oasis Jewellery Shop

Are you over 18

and looking for a part-time job for the summer? 

We need two waiters to serve in our restaurant for July and

August. Chez Jean is a busy high-class restaurant in the city

centre, so our waiters need to be hardworking as well as

polite and friendly. We are especially interested in people

who have waiting experience and speak English fluently.

Application forms can be picked up from the restaurant, 13

McGinnes Road.

Are you looking for a special gift for Mother’s Day?Well, look no further than Uptown Fashions in HenryStreet! For one day only, a huge selection of ourwomen’s clothing will be half price. And don’t forget thestart of our summer sale on 2nd May when we’ll havegreat deals on men’s formal clothing. 
* Items bought at sale prices can not be returned forrefund or exchange.

Saturday 26th May
SALE at Uptown Fashions

A

B

C

Hi Colin! 
Thanks for telling me about your personal
interests. It sounds like you are really busy!
Well, I don’t play sports as much as you do and I
rarely watch football games on TV, but I still try
to keep fit. Every weekend, I go jogging in the
park with my friend, Henry. What I enjoy most,
though, is taking photos. I’ve got a digital
camera and I sometimes put my photos on the
Internet. You should take a look!
David 

D
email
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1. How old will Lucy be on her birthday?

2. Who’s Beth’s dad?

3. What are Jane and Mark going to do this afternoon?

4. What item of clothing does Kate want to borrow?

5. Where can you hear this advertisement?

9

Poziom podstawowy 1
Wybór wielokrotny

Rozumienie ze słuchu

A

Wybór wielokrotny
Znajomość środków językowych

5. Przeczytaj polecenie i dialog. Zastanów się, co jest
tematem dialogu. Potem wykonaj zadanie. Które
słowa były pomocne w znalezieniu rozwiązania?
Porównaj swoje odpowiedzi z odpowiedziami
kolegi/koleżanki.

Uzupełnij dialog słowami wybranymi z poda-
nych niżej. Zakreśl literę A, B lub C.

Peter: Hi, Kate. You look nice in your new dress. The
floral design really 1) ..................... you.

Kate: Thanks, Peter. You look smart yourself tonight.
Peter: 2) ..................... you enjoying the party?
Kate: Yes, I missed everyone during the summer, so

it’s been nice 3) ..................... all their
stories. Also, there’s a new boy, Paul, starting
at our school. 

Peter: Really? Is he at the party?
Kate: Yes, I saw him earlier. He’s the tall boy with

short fair hair.
Peter: Is he wearing a red jumper?
Kate: No, that’s John. Paul isn’t as 4) .....................

as John. He’s got a grey shirt on.
Peter: Ah, OK. I can see him now. I’ll go and say hi.

1. A) goes B) matches C) suits
2. A) Are B) Did C) Have
3. A) sounding B) hearing C) listening
4. A) tall B) taller C) tallest

Study Skills: Test luk sterowanych
Przeczytaj tekst, aby zrozumieć jego ogólny sens.
Następnie przyjrzyj się możliwym odpowiedziom.
Znajdź pytania, które sprawdzają znajomość gramatyki
i słownictwa. Przeczytaj tekst ponownie i wybierz
odpowiedzi. Pomogą Ci w tym wyrażenia przed luką 
i po niej. Na koniec przeczytaj uzupełniony tekst 
i zastanów się, czy tworzy on logiczną całość. 

Uzupełnij zdania, używając: goes with, fits, suits, match.

1. This jumper .................................. you perfectly. 
It is just the right size.

2. Those boots ....................................... your suit.
3. This hat really ................................ you. It looks 

great on you.
4. Your shirt .................................... your trousers.

word expert

4. a) Zapoznaj się z poleceniem i możliwymi odpo-
wiedziami. Co przedstawiają zdjęcia do pytań 
2, 3 i 4?

4   Usłyszysz pięć krótkich tekstów. Na podsta-
wie informacji z nagrania wybierz właściwą od-
powiedź na pytania (1–5). Zakreśl literę A, B lub C.

Przeczytaj polecenie. Następnie zapoznaj się 
z pytaniami oraz możliwymi odpowiedziami i podkreśl
w nich słowa kluczowe. Jeśli zadaniu towarzyszą
zdjęcia, zastanów się nad słownictwem związanym 
z ich tematyką. Wysłuchaj uważnie tekstu i wybierz
odpowiedzi.

Study Skills: Wybór wielokrotny

b) Porównaj swoje odpowiedzi z odpowiedziami
kolegi/koleżanki.

A

A B C

B C

B C

A

A B C

B C

1.4
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Poziom rozszerzony1
Przeczytaj polecenie. Zapoznaj się 
z tekstami (1–4) i podkreśl w nich słowa
kluczowe. Następnie przeczytaj pobieżnie
teksty (A–E), aby zrozumieć ich ogólny sens.
Potem przeczytaj je ponownie i wykonaj
zadanie. Zastanów się nad różnymi
sposobami przekazania tej samej informacji. 

Study Skills: Dobieranie

b) Przyjrzyj się słowom podkreślonym w tekstach 
1 i D. Wykonaj pozostałą część zadania. Porównaj
swoje odpowiedzi z odpowiedziami kolegi/koleżanki.

2. Wstaw: surf, improve, develop, chat, snap, fitness, extreme,
warm-up. Następnie utwórz zdania zawierające 
powstałe wyrażenia.

B) Boot Camp
Toughen up and get in shape with our daily
workouts. We meet in the park each morning
to do stretching and warm-up exercises. These
are followed by a punishing run through the
park. If you’ve got any energy left at the end,
then you didn’t run hard enough.

1. ......................... films
2. ....................... online
3. ..................... the Net
4. ...................... fanatic

5. ......................... skills
6. ..................... photos
7. ................... exercises
8. ....................... sports

3. Which club would you join? Why?
In three minutes write a few sentences. Tell the class.
Think!

“I spend most of my time
in my room as I always have a

lot of homework to do. In the
evenings I usually chat to my
friends online or I surf the Net. 

I like reading a lot and always
keep up-to-date with new

film releases.

3

“I just got a new camera for
my birthday! I really enjoy taking

pictures in the great outdoors. I’d love
to learn how to develop films myself

and one day to be able to turn my
pastime into my career.”

2

A) Snapshot master
Learn the latest methods for improving your photoswith computer software. Also, you’ll be able toimprove your skills in developing old photographicfilms. Meet other teenagers with similar interests, frompeople who take photos of sports stars to those whosnap wildlife photos.

“I love surfing. I live in the city,
so I can’t go to the beach all the time,

but I want to keep up with what’s going
on around the globe, games, competitions
and the latest surf gear. It’s great to see

what the best surfers are wearing in
the latest action photos.”

1

“I have to admit that I am
a fitness fanatic. I love going to

the gym and exercising most
weekday evenings and at
weekends. When the weather is

nice, I always put my running
shoes on and go jogging

in the park.”

4

1. a) Przeczytaj polecenie i teksty (1–4). Zwróć
uwagę na słowa podkreślone w tekście 1 
i podkreśl słowa kluczowe w pozostałych
tekstach. Przeczytaj szybko teksty (A–E). 
Czym zajmuje się każdy klub?

Przeczytaj informacje na temat osób (1–4)
oraz klubów internetowych (A–E). Do każdej
osoby dopasuj klub, który odpowiada jej
zainteresowaniom. Wpisz odpowiednie litery
obok numerów osób. Jeden rodzaj klubu
został podany dodatkowo.

Dobieranie
Rozumienie tekstów pisanych

E) Owl Forum
This is an online meeting place for students to discuss
matters from school to sport. There are threads about
books and films, others about the football league and,
of course, there are discussions about school work. You
can have study help and advice from other members.
You’ll get all the answers you need and have lots of fun
in our friendly community.

D) Sports Mania
Are you an extreme sports fanatic? Then, this is the club
for you. Meet other enthusiasts and learn more about
events you would like to watch or take part in. We’ve got
great exhibitions with spectacular videos and photos of
the world’s best extreme sports stars. You can win surfing
lessons and extreme clothing brands if you join. 

C) Go extreme
Meet thousands of other gamers online and fight it out
to become our video game champion. All new
members to our community will get the new surfing
game The Rising Tide free. So, get your thumbs ready for
endless hours of gaming in Game World.
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4.
Usłyszysz dwukrotnie dwa teksty.
Pytania 1–3 dotyczą pierwszego
tekstu, a pytania 4–6 – drugiego. Na
podstawie informacji zawartych 
w nagraniu odpowiedz na te
pytania. Zakreśl literę A, B lub C.

Wybór wielokrotny
Rozumienie ze słuchu

1.5

11

Poziom rozszerzony 1
5. Przeczytaj polecenie i przykładowy e-mail. Czy w podanym 

przykładzie zostały uwzględnione wszystkie punkty z polecenia?

Jesteś na obozie, na którym poznałeś/-aś ciekawą osobę. 
W e-mailu do kolegi/koleżanki z Anglii napisz:
• jak się poznaliście,
• jak on/ona wygląda,
• jaki on/ona jest.

E-mail
Wypowiedź pisemna

6. Znajdź w powyższym e-mailu przykłady stylu nieoficjalnego.

7. Przeczytaj polecenie. Zastanów się, jak można rozwinąć każdy
punkt poniższego zadania. Następnie napisz e-mail (50–100 słów).

W klubie sportowym poznałeś/-aś ciekawą osobę. 
W e-mailu do kolegi/koleżanki z Anglii napisz:
• jak się poznaliście,
• jak on/ona wygląda,
• jak zamierzasz spędzić z nim/nią najbliższy weekend.

Hi Laura,
Thanks for your last email. I’m glad you’ve made friends at
your new school. I also met a really interesting person this
week. 
Her name is Clare and she’s sixteen. We met at the campsite
I’m staying at with my family. She’s got wavy, blonde hair. It’s
quite long and she keeps it in a pony tail. She’s just as tall as I
am and she’s got really pretty blue eyes. I’m sure you’d like her.
She’s got a great sense of humour - just like you! I don’t know
her well, but she seems quite confident and she’s full of energy.
I can’t wait to hear from you again soon!
Love,
Natalie

Nagranie 1

1. Alice saw the incident when she
was
A) walking home from school.
B) picking up one of her

classmates.
C) on her way to school.

2. According to Alice the boys
A) were all the same age.
B) had similar hairstyles.
C) were of different heights.

3. Alice thinks that Ally is the name
of the boy with
A) short black hair.
B) fair hair.
C) untidy hair.

Nagranie 2

4. When Dave’s grandad gave him
some stamps, Dave 
A) had already collected eight.
B) wasn’t really interested.
C) decided to start a collection.

5. When Dave was in France, he 
A) loved the country.
B) realised his collection was

special.
C) became interested in travelling.

6. Dave has collected 
A) less than six hundred stamps.
B) six hundred stamps from each

country he’s visited.
C) stamps from over ninety

nations worldwide.

Study Skills: Styl nieoficjalny
Cechy charakterystyczne stylu nieoficjalnego:
• słownictwo typowe dla codziennej komunikacji: Thanks a million for ... ;
• użycie form ściągniętych: I’m here with ... ;
• użycie prostych spójników (np. so, and, but, because itp.):

It’s too cold here so we spend most days inside;
• krótkie zdania: I’d love to come.
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Express Publishing: Egzamin gimnazjalny – Repetytorium to całkowicie nowa publikacja, stworzona 

z myślą o uczniach przygotowujących się do egzaminu gimnazjalnego, który począwszy od 2012 r., będzie 

odbywał się według nowej formuły na dwóch poziomach zaawansowania. Książka została opracowana w taki

sposób, aby rozwijać sprawności językowe i umiejętności potrzebne uczniom zamierzającym zdawać egzamin

gimnazjalny na poziomie podstawowym i rozszerzonym.  

W książce znalazły się:

n  starannie opracowane zadania zgodne z nową formułą egzaminu, dzięki którym uczniowie mogą oswoić
się z różnymi rodzajami zadań egzaminacyjnych,

n  ćwiczenia przygotowujące do egzaminu, doskonalące znajomość poszczególnych funkcji językowych 
i odpowiadających im struktur gramatycznych,

n  prezentacja i ćwiczenie słownictwa należącego do 15 różnych zakresów tematycznych wymienionych 
w podstawie programowej i Informatorze gimnazjalnym,

n  duży wybór urozmaiconych i interesujących tekstów,
n  wskazówki ułatwiające uczniom samodzielną naukę,
n  sekcja Grammar Bank podsumowująca wszystkie wymagane na egzaminie struktury gramatyczne, 
n  przejrzysty podział materiału na poszczególne sekcje:
    n 15 tematów szczegółowo opracowanych w czternastu modułach i pięciu sekcjach Culture,
    n sekcja Vocabulary Bank pozwalająca na poszerzenie i utrwalenie słownictwa,
    n sekcja Grammar Bank z obszernymi wyjaśnieniami zagadnień gramatycznych i ćwiczeniami

utrwalającymi,
    n sekcja Writing Bank ułatwiająca opanowanie umiejętności tworzenia wypowiedzi pisemnych 

zgodnie z wymaganiami egzaminu,
    n przykładowe zestawy egzaminacyjne na poziomie podstawowym i rozszerzonym, zgodne 

z nową formułą egzaminu.

Komponenty kursu:
■ Student’s Book
■ Teacher’s Edition (overprinted)

■ Audio CDs
■ Answer Key

ISBN 978-0-85777-953-3
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