Test wstępny – język angielski
Prowadzący: Agnieszka Gapioska
Grupa: 20/KP/A

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………

Częśd leksykalna i reagowanie językowe:
Zad.1. Przetłumacz następujące słówka i zwroty na język polski (10 p.)
victory –
lifeguard –
dishwasher –
district –
fishbone –
swimsuit –
chimney sweep –
behaviour –
temple –
work permit –
Zad.2. Przetłumacz następujące słówka i zwroty na język angielski (10 p.)
schronisko dla zwierząt –
lawina –
przysięgać –
minister spraw zagranicznych –
wygłosić przemówienie –
ofiara –
przemoc –
prom –
ubezpieczenie od powodzi –
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wolny od cła –
Zad.3. Zareaguj w języku angielskim (7 p.)
Przeproś za spóźnienie. ....................................................................
Poproś o rachunek w restauracji. ..........................................................
Zapytaj, czy możesz pożyczyd długopis. .....................................................
Powiedz koledze, że ma się poczęstowad. .....................................................
Zapytaj w sklepie, czy możesz przymierzyd dżinsy. ...........................................
Kup dwa bilety do kina na film o godz. 19.00. ..................................................
Poproś u fryzjera o ścięcie włosów. ...............................................................

Częśd gramatyczna:
Zad.1. Wstaw czasownik w czasie Present Simple, Present Continuous,
Present Perfect, Past Simple, Past Continuous lub Future Simple (10 p.)
a) Today I ..…..…………… (go) to school by bus because my bike is broken.
b) We ………………..………. (not eat) octopus and snails yet.
c) He …………………..….. (not play) with the dogs because he’s allergic to fur.
d) It …………………..…… (rain) all day yesterday.
e) Look! Someone …………….………… (try) to open your car.
f) John ………………..……. (lose) his keys last week.
g) I ……………………..… (give) my mum a wallet for her birthday next year.
h) They …………………………. (forget) my telephone number so they couldn’t call.
i) That’s incredible! She ………..…………... (spend) so much money every week.
j) We ……………………... (know) each other for ten years.
Zad. 2. Zadaj pytania ogólne do podanych zdao ( 5 p.)
a) Mary can’t speak any foreign language. ……………………………………………………
b) Tom walks with his dog in the park every morning. ……………………………………
c) They are watching the news in the living room. ………………………………………….
d) She loved chocolate when she was younger. ………………………………………………
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e) Ann will marry Nick next year. ………………………………………………………….

Częśd kulturowa:
Zad.1. Wymieo angielskie nazwy kontynentów (7 p.)
........................................................................................................................
Zad. 2. Wymieo angielskie nazwy trzech paostw na dwóch wybranych
kontynentach ( 6 p.)
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
Zad. 3. Wymieo angielskie nazwy oceanów ( 3 p.)
.........................................................................................................................
Zad. 4. Odpowiedz na pytania ( 7 p.)
Jak nazywa się Królowa Wielkiej Brytanii i w którym roku zasiadła na tronie ?
.......................................................................................................................
Jaki jest symbol roślinny Szkocji ? ...................................................................
Który święty jest patronem Walii ? .................................................................
Jaki instrument muzyczny jest symbolem Szkocji ? .........................................
Odpowiednikiem jakiego polskiego święta jest All Fool’s Day ?
........................................................................................................................
Jakie miasto jest stolicą Irlandii Północnej ? ....................................................
Gdzie znajduje się najwi€kszy port lotniczy Europy ? .......................................
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