
IMIĘ I NAZWISKO PRZEDMIOT SEMESTR VI ILOŚĆ PUNKTÓW 

 JĘZYK ANGIELSKI KG …………./25 

 SPRAWDZIAN WIEDZY 1 OCENA:  

 

1. Które z podanych form czasu przyszłego użyje każda z wymienionych osób: 

a. Tegoroczny maturzysta mówiący o swoich planach na przyszłość: 

I will study / am going to study / am studying law at Warsaw University. 

b. Mały chłopiec próbujący uniknąć kary w rozmowie ze swoim ojcem: 

I promise I won’t do / am not going to do / am not doing it again. 

c. Dziewczynka rozmawiająca o swoim przyjęciu urodzinowym, które odbędzie się następnego dnia: 

I have / am having / will have my birthday party at McDonald’s. 

d. Ktoś obserwujący człowieka wchodzącego po przechylającej się drabinie na dach budynku: 

Oh no! He will be falling / is going to fall / will fall. 

e. Mężczyzna widzący kobietę, która próbuje wsiąść do tramwaju z wózkiem dziecięcym: 

Wait a second, I will help you / am going to help you / am helping you. 

f. Dziewczyna podejmująca decyzję jak ma się ubrać następnego dnia: 

I wear / will be wearing / am wearing a blue dress and high-heeled shoes. 

g. Nauczyciel w szkole podający informację swoim uczniom: 

Next term is starting / will start / starts on 12 February. 

 

2. Dopisz osoby do poniższych definicji: 

1. The person who controls the game e.g. in football and can give a penalty =  

2. Someone who is watching a sports event =  

3. The leader of a sports team =  

4. A sportsman or a sportswoman, especially one who runs or jumps =  

5. He or she helps sports people practise and prepare for competitions =  

6. Someone who has come first in an important sports competition =  

7. A supporter of a team =  

8. The footballer whose job is to catch the ball = 

 
3. Uzupełnij zwroty odpowiednimi słowami. Pierwsza litera została podana. 

1. Bill is leaving on Friday so I am going to s……him off. 

2. If we want to get there tomorrow, we have to s……. off early. 

3. Chris is coming tomorrow. Can you go and m…… him at the airport, please? 

4. You will never g….. lost on the London Underground. 

5. I’m sorry we have no more rooms available. We are fully b………. 

6. I only watch the n………. . I want to be informed about current affairs and I have no time for nonsense. 

7. I like a good laugh. It helps me relax. I watch c………………….. a lot. 

8. I often watch q………….   s………………….. and I can usually answer more of the questions than the people 

in the studio. 

9. I am reading a collection of sh…………………    s……………………… by Ernest Hemingway at the moment. 

10. The Lord of the Rings is a trilogy, which means it consists of three v…………………………… . 


