
I Sprawdzian wiedzy z języka angielskiego (BK) semestr VI A i B 

 
Termin oddania: 31.03.2017 r. 

 

 
Imię i nazwisko:…………………………………………………………..semestr:…………                                                                         

Ilość punktów:………………………….. 

 

 

I. Uzupełnij każdą lukę w tekście jednym wyrazem z ramki. W ramce są cztery 

dodatkowe wyrazy. 

 

[pig       disaster      effect       range     habitat      layer     power      reef      plant     warming] 

 

0.  I got a guinea pig for my birthday. 

1.  Scientists have confirmed that global  …………….......................   is really happening. 

2.  Tigers are dying out because people keep destroying their natural  …………………………….  .  

3.  We should invest more money in wind ………………………………..  .  

4. The Andes is a long, high mountain    ……………………………………..   in South America. 

5. We swam above a real coral   ……………………………… in the Red Sea. 

 

 

II. Uzupełnij każdą lukę w tekście tylko jednym wyrazem. Pierwsze litery tych wyrazów 

zostały podane. 

 

0 This power station generates too much CO2 and should be closed down. 

1. It’s up to all of us to play our part and help to  p………………………………(chronić) the 

environment.  

2. Have a shower, not a bath. It will help to s………………………………..(oszczędzić)  water. 

3. You can’t throw everything into one bin. You have to  s …………………….. (sortować)              

your rubbish out and recycle as much as you can.  

4. Don’t throw your rubbish on the ground. P ……………………… (podnieś) it up and put it in the 

bin. 

5. Some people don’t seem to care that their actions  d ………………………………. (niszczą)                     

the environment. 

 

II. Wykonaj zadanie egzaminacyjne. 

 

 Czynnie uprawiasz sport i piszesz blog o sportach. Ostatnio zająłeś/aś się nowym sportem. 

Napisz wpis na blogu pt ‘Mój nowy pomysł’.  

 

•Opowiedz o sporcie, który zacząłeś/aś właśnie uprawiać.  

•Porównaj go z innymi sportami, które uprawiasz.  

•Wyjaśnij, jakie masz plany, żeby rozwinąć swoje umiejętności w tej dziedzinie sportu.  

•Zachęć innych ludzi do zajęcia się tym sportem.  

Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z czterech podpunktów. Długość tekstu powinna wynosić od 80 

do 130 słów. 


