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The pauses are pre-recorded for this test.

This is what you should do for each item.
 After the question number is announced, there will be a pause to allow you to read the
instructions and questions.
 Listen carefully to the recording and read the questions again.
 Listen to the recording again, and then answer the questions.
 When the next question is about to start you will hear a bleep like this (*).
 You may write at any time during the test.
 In Section A, answer the questions in English. In Section B, answer the questions in Polish.
 You must answer all the questions in the spaces provided. Do not write outside the box around
each page or on blank pages.
 Write neatly and put down all the information you are asked to give.
 Ask any questions now. You must not ask questions or interrupt during the test.*
 You now have five minutes to read through the question paper. You may make notes during this
time. You may open your answer book now.
 The test starts now.

Once the recording has started, the invigilator must not
pause it at any time as all pauses, including the
five minutes’ reading time, are pre-recorded.
*If candidates ask any questions at this point, the invigilator should pause the recording until the
questions have been answered. The recording should then be restarted.
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Section A
Questions and answers in English.

0

1

F1

Julio, pamiętasz Radka? W tym semestrze ciągle opuszcza lekcje.

0

2

F2

Radek często pisze do mnie maile. On nie lubi tej szkoły, chce chodzić do innej.

0

3

M2

Babcia Alicja ma iPhona i modnie się ubiera, a kuzyn Wojtek ożenił się,
gdy miał 18 lat.

0

4

F1

Szanowni klienci! W tym tygodniu mamy dla was wyjątkową ofertę.

0

5

F1

Chleb i bułki są tańsze o 20 procent.

0

6

F1

Jabłka, gruszki, marchewkę i kapustę można kupić za połowę ceny.

0

7

F2

W Niedzielę Palmową święci się w kościele palmy. Dziadek nauczył mnie, jak
zrobić ładną, kolorową jak wiosna, palmę.

0

8

M1

Bardzo lubię tłusty czwartek. Od szesnastego wieku, tego dnia, Polacy jedzą
słodkie pączki.

0

9

M2

Widziałem w czasie świąt Bożego Narodzenia chłopców, przebranych za trzech
króli, którzy śpiewali kolędy.

1

0

F1

W regulaminie szkoły zostały zapisane nowe punkty dotyczące używania
smartfonów w szkole:
– smartfon musi być schowany w plecaku, a nie w kieszeni;
– uczniowie mogą korzystać z telefonów tylko w czasie długiej przerwy.

1

1

F2

Bardzo przeżyłam ten film. Postępowanie pani Malinowskiej, mamy Agaty,
pozwoliło mi lepiej zrozumieć moją mamę.

F1

Pani Malinowska to bardzo mądra kobieta, a Agata jest za bardzo uparta. Zobacz,
ile razy sprawiła mamie przykrość.

1

2

M1

W mojej klasie w Polsce byli chłopcy i dziewczyny, tutaj uczę się w szkole tylko dla
chłopców.

1

3

M1

Zawsze biorę udział w międzyszkolnych zawodach. Najlepszy jestem w biegach
na sześćdziesiąt i sto metrów.

1

4

M1

W czasie lekcji nie lubię pracować sam. Fajnie jest, gdy z kolegami wspólnie
szukamy potrzebnych informacji i dyskutujemy.
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1

5

F1
Ania

Chcę oddychać świeżym, czystym powietrzem. Tylko w górach jest to możliwe.
A wy?

1

6

M2
Jarek

Mogę mieszkać tylko w dużym mieście, bo lubię dobrze się bawić w weekendy.

F2
A ja chcę zostać lekarzem. Muszę mieszkać w mieście, bo tam są uniwersytety.
Marta
1

1

1

2

7

8

9

0

F2

Marek, dlaczego chcesz być kucharzem?

M1

Interesuje mnie, co ludzie jedzą w innych krajach, jak przygotować nieznane w
Polsce potrawy. Wiem... to jest stresująca praca, często kończy się ją po północy.

F2

Krzysztof, zamierzasz pisać programy komputerowe. Dlaczego?

M2

Żeby dobrze zarabiać i móc pracować na całym świecie. Niestety, w tym zawodzie
trzeba się ciągle uczyć. Często też pracuje się bez przerwy przez wiele godzin.

F2

Czytałam w przewodniku, że niedaleko muzeum jest polska restauracja. Dawniej
była bardzo popularna. Jedli w niej różni słynni ludzie, między innymi generał
Anders. Mam wielką ochotę, żeby też w niej zjeść.

M1

Dobrze, chodźmy tam.

M1

Masz ochotę na zupę?

F2

Nie, zamówię tylko coś na drugie danie. Wczoraj jadłam mięso, więc dzisiaj mam
ochotę na... placki ziemniaczane. A ty?

M1

Zjem zupę ogórkową, ryb nie lubię, chociaż mają tutaj duży wybór. Zamówię
kotleta schabowego.

F1
Ludzie często stają się bezdomni, bo stracili pracę. Gdyby tak każda firma
Resident 1 zatrudniła jednego bezdomnego, nie byłoby problemu.
M2
Na co dzień bezdomni potrzebują jedzenia i ciepłych rzeczy w zimie – to
Resident 2 przede wszystkim trzeba im zapewnić.
F2
Pomimo tego, że bezdomni mogą wyglądać nieprzyjemnie, nie należy bać
Resident 3 się do nich podejść i zapytać, czy czegoś nie potrzebują.

2

1

F1

Proszę Pani, przeczytałam w Dzienniku Polskim, że dawniej ludzie nie przejmowali
się jedzeniem, ich dieta była często uboga, bo ciągle jedli to samo, a... na koniec
tego stulecia ludzie będą mieli jedzenie w postaci pigułek. Okropne! Natomiast
teraz jest za dużo informacji o tym, co jeść, aby być zdrowym.

Turn over
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Section B
Questions and answers in Polish.

2

2

F2

Sierpień spędziłam z mamą i bratem nad Morzem Bałtyckim. Mieszkaliśmy w
małym domku wczasowym. Co dzień rano po śniadaniu chodziłam na plażę,
smarowałam się kremem i leżałam w słońcu. Mój brat wolał się kąpać, chociaż
woda była zimna. Biegł prosto do morza i śmiał się ze mnie i z mamy, jak
smażyłyśmy się w słońcu. Wieczory spędzałam z koleżankami. Chodziłyśmy po
mieście, czasami na dyskotekę lub do kina.

2

3

M1

Józefie, słyszałem w radio komunikat, że tej nocy rzeka może zalać naszą wieś.
Co masz zamiar zrobić? Ewakuować się?

M2

Myślę, że to jest najlepsze wyjście. Spakowaliśmy już potrzebne rzeczy dla całej
rodziny.

M1

Mojego domu woda nie powinna zalać, bo jest trochę wyżej. Na wszelki wypadek
przeniosłem na strych dokumenty, zdjęcia i narzędzia.

M2

Moim ulubionym sportem jest jazda na rowerze. Jeżdżę tam, gdzie chcę i jak
szybko chcę i nie jest ważne, że inni są lepsi ode mnie. W zimie nie jeżdżę, bo
jest ślisko, natomiast w wakacje jestem na rowerze każdego dnia.

2

4

END OF TEST
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