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KEY                                                                                                                       Total: 100 pkt.   

 

Zadanie 1: Wybierz jedną poprawną odpowiedź i wpisz odpowiednią literę (10 pkt.) 
 

1.  B 6.  A 

2.  C 7.  B 

3.  C 8.  B 

4.  A 9.  B 

5.  C 10. D 
 

Zadanie 2: W każdą z luk wpisz po jednym wyrazie (20 pkt.) 
 

Radical solutions to air pollution 

1. result 6. what 11. meet / reach / achieve 16. bottom 

2. down 7. Though / Although 12. where  17. Besides   

3. instead 8. such 13. less 18. carbon 

4. both 9. low 14. suggested/proposed/offered 19. making / rendering 

5. in  10. likely / certain   15.  is 20. already  

 

 Zadanie 3: Zaznacz część zdania w której występuje błąd gramatyczny. Podaj poprawną wersję                     

zaznaczonego fragmentu (10 pkt.; 0,5 zaznaczenie+ 0,5 poprawna wersja) 

 

1.  C) married to ..........wrong preposition 

2.  D) barely able to .......... unnecessary word 

3.  B) my then girlfriend.......... redundant article  

4.  B) by forcing the fire exit open .......... wrong word form  

5.  B) made ...fall .......... wrong word form 

6.  C) would fall in love with / used to love .......... past habit with stative verb  

7.  B) but for / had it not been for ..........OR : but there was some 

8.  A) designer clothes .......... adjectival in singular  

9.  D) followed..........tenses 

10. C) sacred cows .......... idiom  

 

Zadanie 4: Uzupełnij luki w trzech kolejnych zdaniach jednym pasującym słowem (10 pkt.) 

1. rise 

2. sharp 

3. fine 

4. pushed 

5. senior 

 

6. second 

7. present 

8. project 

9. thin 

10. admission 
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Zadanie 5: Uzupełnij poniższe zdania, wpisując w każdą z luk jeden czasownik w odpowiedniej  

formie. (10 pkt.)   
 

1. came up with 

2. bring up 

3. look up to 

4. give up 

5. let down 

6. put out 

7. put forward 

8. get by 

9. go off 

10. take in  

 

Zadanie 6: Przetłumacz części zdań na język angielski. Nie zmieniaj niczego we fragmentach już                    

przetłumaczonych (20 pkt. – x 2) 

 

1a.   except for poultry / save for poultry   

1b.   no / zero artificial additives    

 

2a.  is hand-sewn / is sewn by hand / is handmade  

2b.  richly / amply / elaborately embroidered with pearls  

 

3a.  (The) police have arrested / detained / apprehended a suspect  

3b.  whether he had an alibi / whether or not he had an alibi  

 

4a.  may blossom / bloom abundantly / profusely / plentifully / lavishly    

4b.  avoid the use of / using insecticides / refrain from using insecticides  

 

5a. opening a savings account  

5b. doesn’t cover (your) monthly expenses / expenditure  

 

Zadanie 7: Uzupełnij poniższe zdania, wpisując 

w każdą z luk jeden wyraz. Nie zmieniaj 

podanych liter.  (10 pkt.) 

Zadanie 8: Wybierz jedną poprawną odpowiedź 

i wpisz odpowiednią literę. Umieść odpowiedzi 

również w tabeli do odpowiedzi (10 pkt.) 
                                 

 

1. pangs / pang 

2. settle 

3. duty 

4. halfway 

5. double 

6. mumbling 

7. feelers 

8. square 

9. push 

10.hide 

 

1. B         

2. B 

3. A 

4. A 

5. B 

6. A 

7. C 

8. B 

9. C 

10. C 

 

 


