Arkusz zawiera informacje
prawnie chronione do momentu
rozpoczęcia egzaminu.

WYPEŁNIA UCZEŃ
KOD UCZNIA

miejsce
na naklejkę

PESEL

Egzamin ósmoklasisty
Język angielski
DATA: 20 grudnia 2018 r.
GODZINA ROZPOCZĘCIA: 9:00
CZAS PRACY: 90 minut
Instrukcja dla ucznia
1. Sprawdź, czy na kolejno ponumerowanych 16 stronach jest wydrukowanych 14 zadań.
2. Sprawdź, czy do arkusza jest dołączona karta odpowiedzi.
3. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi.
4. Na tej stronie i na karcie odpowiedzi wpisz swój kod, numer PESEL i przyklej naklejkę z kodem.
5. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania. Wykonuj zadania zgodnie z poleceniami.
6. Teksty do zadań od 1. do 4. zostaną odtworzone z płyty CD.
7. Rozwiązania zadań zapisuj długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem.
8. Nie używaj korektora.
9. Rozwiązania zadań zamkniętych, tj. 1–2, 4–5, 7–9 oraz 11–12, zaznacz na karcie odpowiedzi
zgodnie z informacjami zamieszczonymi na następnej stronie. W każdym zadaniu poprawna jest
zawsze tylko jedna odpowiedź.
10. Rozwiązania zadań otwartych, tj. 3, 6, 10, 13 oraz 14, zapisz czytelnie i starannie
w wyznaczonych miejscach w arkuszu egzaminacyjnym. Ewentualne poprawki w odpowiedziach
zapisz zgodnie z informacjami zamieszczonymi na następnej stronie.
11. Zapisy w brudnopisie nie będą sprawdzane i oceniane.
Powodzenia!
WYPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY
Uprawnienia
ucznia do:

Układ graficzny
© CKE 2018

dostosowania
zasad oceniania.

nieprzenoszenia
odpowiedzi na kartę.
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Zapoznaj się z poniższymi informacjami
1. Jak na karcie odpowiedzi zaznaczyć poprawną odpowiedź oraz pomyłkę w zadaniach
zamkniętych?
Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne
zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz inną odpowiedź, np.

Poprawna
odpowiedź
w zadaniu

Układ możliwych
odpowiedzi na karcie
odpowiedzi

Sposób zaznaczenia
poprawnej odpowiedzi

Sposób zaznaczenia
pomyłki i poprawnej
odpowiedzi

C

2. Jak zaznaczyć pomyłkę i zapisać poprawną odpowiedź w zadaniach otwartych?
Jeśli się pomylisz, zapisując odpowiedź w zadaniu otwartym, pomyłkę przekreśl i napisz
poprawną odpowiedź, np.
nad niepoprawnym fragmentem

girl
A boy goes to school by bus.
lub obok niego

A boy goes to school by bus.

train

Zadanie 1. (0–5)
Usłyszysz dwukrotnie pięć tekstów. W zadaniach 1.1.–1.5., na podstawie informacji
zawartych w nagraniu, z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Zakreśl jedną z liter:
A, B albo C.
1.1. What does Jake want to borrow from Alice?
A.
B.

C.

1.2. Where did Sandy finally decide to have her bed?
A.
B.

C.

1.3. Where are the people talking?
A.

C.

B.

1.4. The boy is talking about
A. his health.
B. an accident at the stadium.
C. a sports event.
1.5. In the programme, the girl
A. presents her opinion about a book.
B. recommends a new author.
C. asks listeners for their opinions.
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Zadanie 2. (0–4)
Usłyszysz dwukrotnie cztery wypowiedzi na temat pierwszego dnia w nowej szkole.
Na podstawie informacji zawartych w nagraniu dopasuj do każdej wypowiedzi
(2.1.–2.4.) odpowiadające jej zdanie (A–E). Wpisz rozwiązania do tabeli.
Uwaga! Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi.
A.
B.
C.
D.
E.

One of my friends played a joke on me.
I made a mess in the classroom.
One person brought me something to wear.
I was too scared to ask a question.
I didn’t know I was talking to my teacher.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Zadanie 3. (0–4)
Usłyszysz dwukrotnie fragment audycji radiowej dotyczącej możliwości wystąpienia
w filmie. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu uzupełnij luki 3.1.–3.4.
w notatce, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać sens wysłuchanego tekstu. Luki
należy uzupełnić w języku angielskim.
Uwaga! W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie dwa wyrazy.

YOUNG ACTORS NEEDED
The main character of the film is a famous 3.1. ___________________________________.
The scenes in Poland are going to be filmed in two 3.2. ______________________________.
The director is looking for teenage boys who are good at swimming and can
3.3. ____________________________________.
In the photo you must wear 3.4. ____________________________________.
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Zadanie 4. (0–4)
Usłyszysz dwukrotnie cztery wypowiedzi związane z sytuacjami życia codziennego
(4.1.–4.4.). Do każdej z nich dobierz właściwą reakcję (A–E). Wpisz rozwiązania do tabeli.
Uwaga! Jedna reakcja została podana dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi.
A.
B.
C.
D.
E.

Not me. It’s Mary’s turn today.
Well, they don’t look very fresh.
Of course, it is. Here you are.
Certainly. Help yourself, Jane!
Sorry, I didn’t mean to break it!
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA ZADAŃ 1., 2. ORAZ 4. NA KARTĘ ODPOWIEDZI!

Zadanie 5. (0–4)
Dla każdej z opisanych sytuacji (5.1.–5.4.) wybierz właściwą reakcję. Zakreśl jedną z liter:
A, B albo C.
5.1. Koleżanka pyta Cię, co przygotować na deser. Co jej poradzisz?
A. Why did you eat all the cake?
B. Which is your favourite kind of cake?
C. How about making some cake?
5.2. Poproś ekspedientkę w sklepie o koszulę w większym rozmiarze.
A. Would you like a bigger size?
B. Do you want to buy some more?
C. Can I have it in a bigger size?
5.3. Kolega dziękuje Ci za pożyczenie tabletu. Jak zareagujesz?
A. Take your time.
B. You’re welcome.
C. I agree with you.
5.4. Przechodzień pyta Cię, gdzie jest poczta. Jak wskażesz mu drogę?
A. It’s just round the corner.
B. I’m afraid there is only one.
C. It closes at nine.

PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI!
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Zadanie 6. (0–3)
Uzupełnij dialogi 6.1.–6.3. Wpisz w każdą lukę brakujący fragment wypowiedzi, tak aby
otrzymać spójne i logiczne teksty. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.
Uwaga! W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy.
6.1. X: I’d like to book a table for tonight.
Y: No problem. ____________________________ people?
X: Just two.

6.2. X: It’s so hot in here. ____________________________ the window?
Y: Sure. I was going to do it myself.

6.3. X: Excuse me, ____________________________?
Y: It’s a quarter past seven.
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Zadanie 7. (0–4)
Przeczytaj teksty. W zadaniach 7.1.–7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą,
zgodną z treścią tekstu. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.

JANET’S BLOG
Monday, 3rd April
I opened the door this morning and guess who I found? Smokey – again!
Yes, Smokey, Mr Brown’s huge dog. Every day I open the door and there he is. He doesn’t
bark or ask for food but he lies on the doorstep and I have to jump over him. Last week,
I was late for school three times because of Smokey! Why does he like my door so much?
It makes me angry!

7.1. Janet feels annoyed because the dog
A. wants something to eat.
B. often comes to her house.
C. makes a lot of noise.

http://www.childrenhelpproject.com

Make a difference in the life of an elderly person! Help senior citizens during
the winter months by clearing snow from their drives and the paths around their
houses.
How much time does it take?

1-2 hours a week

Who can become a volunteer?

anyone who wants to

What do you need?

warm clothes and a lot of energy

For more info call 617-522-6700.

7.2. The author of this text is looking for people who
A. need some help in winter.
B. want to earn some money.
C. would like to help others.

OJAP-100-1812
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REMEMBER:

7.3. The author of this text
A. invites his/her friends to a meeting.
B. recommends keeping animals.
C. advises young people to be careful.

If you want to meet an on-line
friend for the first time, arrange
the meeting in a public place
and go with an adult you know.

7.4. Mum is asking Peter to
A. go somewhere with her.
B. bring something home.
C. call someone.

Peter,
The bakery was closed in the
morning, so I couldn’t collect the
cake. Can you do it after school?
I’ll call them to make sure it is
ready. I’ve already paid for it. It
will be packed in a big box so be
careful not to drop it.
Mum

PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI!
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Zadanie 8. (0–4)
Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania. Wpisz w każdą lukę (8.1.–8.4.) literę,
którą oznaczono brakujące zdanie (A–E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.
Uwaga! Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.
GRANDMAS DO ALL THE COOKING AT THIS NEW YORK RESTAURANT
We all believe that the food in the best restaurants isn’t as good as grandma’s home cooking –
right? 8.1. _____ He decided to employ grandmothers from all over the world to cook.
It all started about 12 years ago. The owner, James Scaravella, wasn’t satisfied with the food
served in his restaurant. 8.2. _____ It said: “Italian restaurant is looking for grandmothers to
cook regional dishes.” A few women answered his ad and since then, the restaurant has been
very successful.
With time, the kitchen staff has grown bigger. 8.3. _____ They come from different countries
such as Nigeria, Poland or Argentina. But in this female team there is one grandfather, Giuseppe
Freya, who is a pasta expert.
Of course, so many passionate cooks in one kitchen may cause problems. 8.4. _____ Then
James makes the decision for them and the problem is solved.
Na podstawie: www.foodandwine.com

A.
B.
C.
D.
E.

Now, the restaurant employs about 30 women.
That idea inspired one New York restaurant owner.
He decided to put an advertisement in a newspaper.
For example, they often want to do things in different ways.
He was the owner of the best restaurant in New York City.

PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI!
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Zadanie 9. (0–4)
Przeczytaj opisy trzech stron internetowych (A–C) oraz zdania 9.1.–9.4. Do każdego
zdania dopasuj właściwy opis. Wpisz rozwiązania do tabeli.
Uwaga! Jeden z opisów pasuje do dwóch zdań.
WEBSITES FOR YOUNG WRITERS

A.

Figment is a website which organizes competitions for amateur writers. Everybody
who registers and sends in a story can also give their opinion about the other stories by
clicking “laugh”, “cry” or “wow”. At the end of each month, Figment also presents
the latest short stories by well-known authors together with extra information on what
inspired them.

B.

NaNoWriMo is a site that offers an exciting challenge to teenagers. Each November
young authors are given thirty days to write a 50,000-word novel. As soon as they have
one chapter ready they send it to the website, which publishes it. The great thing is that
some famous authors post their comments about the young writers’ stories. They tell
the teenage competitors what they should correct or work on before publishing the rest
of their book.

C.

Wattpad is the largest online reading platform, so it can be called the YouTube of
writing. The site has 25 million members and that number is still growing. On the site
teenagers can find old classical literature and they can publish their own stories. Some
writers, who are now world famous, posted their first stories on Wattpad.
Na podstawie: www.readbrightly.com

9.1.

This website asks you to finish writing your book within a time limit.

9.2.

On this website some well-known authors started their writing careers.

9.3.

This website publishes the newest literary texts by some popular writers.

9.4.

On this website you can get professional advice on your writing.

PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI!
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Zadanie 10. (0–3)
Przeczytaj tekst. Uzupełnij w e-mailu luki (10.1.–10.3.) zgodnie z treścią tekstu, tak aby
jak najbardziej precyzyjnie oddać jego sens. Luki należy uzupełnić w języku polskim.

KIDS

John Smith: I think that giving children pocket money is a very good idea. My son Rob
gets some money every week. At first, he made mistakes because he spent
all his money the same day or bought things he didn’t need. But now he has
learnt how to control how much he spends, so I hope that will help him in
the future.
I believe parents should also let their teenage children earn some money. Rob
gets extra money for some small jobs he does for the neighbours. For
example, he sometimes washes their cars at the weekend. When he earns
money, he is more careful with spending it. At the moment he is saving up
for running shoes.

Wiadomość
Od:
Do:
Temat:



Michał
Tomek
kieszonkowe

Cześć Tomku!
Wiem, jak przekonać Twoich rodziców do dawania Ci kieszonkowego. Przeczytałem
ostatnio na forum ciekawą wypowiedź internauty. Daje on synowi kieszonkowe raz
w tygodniu. Początkowo syn popełniał błędy, gdyż 10.1. ________________________
______________________________ lub wydawał wszystko jeszcze tego samego dnia.
Te błędy pomogły mu jednak nauczyć się lepiej gospodarować pieniędzmi. Ojciec
chłopca pozwala też synowi zarabiać poprzez wykonywanie drobnych prac dla
sąsiadów, na przykład 10.2. ____________________________________ w weekendy.
Zarobione w ten sposób pieniądze chłopak oszczędza, ponieważ chce sobie kupić
10.3. ________________________________.
Mam nadzieję, że Ci pomogłem.
Michał

OJAP-100-1812
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Zadanie 11. (0–3)
Przeczytaj tekst. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym
uzupełnieniem luk 11.1.–11.3. Wpisz odpowiednią literę (A–F) obok numeru każdej luki.
Uwaga! Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.

A. afraid

B. ask

C. badly

D. exciting

E. slowly

F. speak

Dear Readers,
before I try to help you with your problems, I’ll tell you a story today:
“Penny, it’s time for you to swim in the ocean and catch fish,” said the penguin
mum to her baby.
“But I’m 11.1. _____ of seals and sharks. Why can’t I stay in our ice house
forever?” the baby wanted to know.
“Because you’re a penguin, Penny. And penguins swim in the ocean.”
Penny went out and started to walk 11.2. _____ towards the ocean. When she
jumped into the water, suddenly she felt truly alive.
Penny’s problem could be similar to yours. You sometimes feel you should do
something but you’re worried it’s too hard for you. Don’t worry and don’t
11.3. _____ yourself “What if I fail?” Fear makes things look twice as bad as
they are. Never give up!

PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI!
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Zadanie 12. (0–4)
Przeczytaj tekst. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 12.1.–12.4. Zakreśl jedną z liter:
A, B albo C.
PAUL’S BLOG
Last Tuesday afternoon, I decided 12.1. _____ a movie at a small cinema near my school.
When I got there, the trailers had started and 12.2. _____ was already dark inside. I found
my seat and sat down. I didn’t expect many people to be there and I was really 12.3. _____
when the lights came up at the end. It turned out that I was sitting behind my classmate.
When we looked 12.4. _____ each other, we started laughing. After the film we went for
a pizza together and next Tuesday we’re going to the cinema again.

12.1.

A. seeing

B. to see

C. see

12.2.

A. this

B. what

C. it

12.3.

A. surprise

B. surprised

C. surprising

12.4.

A. at

B. for

C. on

PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI!
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Zadanie 13. (0–4)
Wykorzystując wyrazy podane WIELKIMI literami, uzupełnij każde zdanie z luką, tak
aby zachować sens zdania wyjściowego (13.1.–13.4.). 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.
13.1. I didn’t win the race because I was too slow.
FAST
I wasn’t __________________________________________________ to win the race.
13.2. Bob invited me to his birthday party yesterday.
INVITED
I _________________________________________ to Bob’s birthday party yesterday.
13.3. I last went to the theatre in December 2016.
TWO
I haven’t been to the theatre _______________________________________________.
13.4. How long are you going to stay here?
TIME
______________________________________________ are you going to spend here?

Zadanie 14. (0–10)
Od niedawna uczęszczasz na kurs języka hiszpańskiego. W e-mailu do koleżanki z Anglii:
• poinformuj, co robicie podczas zajęć językowych
• opisz swojego nauczyciela na tym kursie
• napisz, jak zamierzasz wykorzystać znajomość języka hiszpańskiego w przyszłości.
Napisz swoją wypowiedź w języku angielskim. Podpisz się jako XYZ.
Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z trzech podpunktów, tak aby osoba nieznająca polecenia
w języku polskim uzyskała wszystkie wskazane w nim informacje. Pamiętaj, że długość
wypowiedzi powinna wynosić od 50 do 120 słów (nie licząc wyrazów podanych na początku
wypowiedzi). Oceniane są: umiejętność pełnego przekazania informacji, spójność, bogactwo
językowe oraz poprawność językowa.
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CZYSTOPIS

abc@abc.com
Hi!

Hi Jane!
I started learning Spanish at a language course some time ago!
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

treść
liczba
punktów
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BRUDNOPIS (nie podlega ocenie)
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WYPEŁNIA UCZEŃ
KOD UCZNIA
miejsce
na naklejkę

PESEL

Nr
zad.

Nr
zad.

Odpowiedzi

WYPEŁNIA EGZAMINATOR

Odpowiedzi

Punkty
Nr
zad. NP 0
1

Punkty
Nr
zad. NP 0
1

1.1

A

B

C

7.1

A

B

C

1.2

A

B

C

7.2

A

B

C

3.1

10.1

1.3

A

B

C

7.3

A

B

C

3.2

10.2

1.4

A

B

C

7.4

A

B

C

3.3

10.3

1.5

A

B

C

8.1

A

B

C

D

E

3.4

13.1

2.1

A

B

C

D

E

8.2

A

B

C

D

E

6.1

13.2

2.2

A

B

C

D

E

8.3

A

B

C

D

E

6.2

13.3

2.3

A

B

C

D

E

8.4

A

B

C

D

E

6.3

13.4

2.4

A

B

C

D

E

9.1

A

B

C

9.2

A

B

C

3

Ocenia egzaminator

4.1

A

B

C

D

E

9.3

A

B

C

4.2

A

B

C

D

E

9.4

A

B

C

4.3

A

B

C

D

E

10 Ocenia egzaminator

4.4

A

B

C

D

E

5.1

A

B

5.2

A

5.3
5.4

ZADANIE 14
Punkty NP
Treść

11.1

A

B

C

D

E

F

C

11.2

A

B

C

D

E

F

B

C

11.3

A

B

C

D

E

F

A

B

C

12.1

A

B

C

A

B

C

12.2

A

B

C

Ocenia egzaminator

12.3

A

B

C

12.4

A

B

C

Spójność

6

Zakres

Popr.

0

1

2

3

4

KOD EGZAMINATORA

Czytelny podpis egzaminatora

