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28 listopada 2022 r. 

Klucz 

Zadanie A. 1 punkt za każdą poprawną odpowiedź. W sumie 14 punktów. 

1. A 

2. B 

3. B 

4. A 

5. C 

6. D 

7. A 

8. D 

9. A 

10. C 

11. D 

12. B 

13. C 

14. B 

 

Zadanie B. 1 punkt za każdą poprawną odpowiedź. W sumie 6 punktów. 

1. B 

2. B 

3. A 

4. C 

5. C 

6. D 

 

Zadanie C. 1 punkt za każdą poprawną odpowiedź. W sumie 10 punktów. 

1. b 

2. a 

3. c 

4. c 

5. a 

6. b 

7. c 

8. d 

9. b 

10. a 

 

 

                                                     

Zadanie D. 1 punkt za każdą poprawną odpowiedź. W sumie 10 punktów. 

1. sleeves 

2. lightning 

3. appearance 

4. scissors 

5. pensioner 

6. quarrelsome 

7. commute 

8. multiply 

9. filling 

10. helping 

 

Zadanie E. 1 punkt za każdą poprawną odpowiedź. W sumie 10 punktów. 

1. secretarial 

2. offensive 

3. shortage 

4. absences 

5. incurable 

6. interact 

7. generosity 

8. disobedient 

9. unexpectedly 

10. accompanied 

 

Zadanie F. 1 punkt za każdą poprawną odpowiedź. W sumie 10 punktów. 

1. me to mow the lawn; me to cut the lawn; me to cut the grass 

2. in what they were talking/speaking about; in what they talked/spoke about 

3. wish I hadn’t bought it; regret buying it; regret having bought it; regret that I (have) 

bought it 

4. Neither of these/the two plumbers knows 

5.  (has) congratulated me on/for passing 

6. is known/believed/thought to cause 

7. has been raining/has rained for the last 

8. which I haven’t read yet; which I still have not read; which I haven’t still read 

9. (have) made us work/study hard; (have) forced us to work/study hard 

10. does the news on TV/TV news start/begin; does the news start/begin on TV 

 

Zadanie G. 1 punkt za każdą poprawną odpowiedź. W sumie 10 punktów. 

1. c 

2. b 

3. d 

4. c 

5. a 

6. c 

7. b 

8. c 

9. a 

10. d 

 



 

Zadanie H. 1 punkt za każdą poprawną odpowiedź. W sumie 10 punktów. 

1. did the manager offer us 

has/had the manager offered us 

2. appears to have forgotten about 

3. tried giving up/to give up eating 

4. succeeded in persuading them to 

5. wouldn’t be able to arrive 

6. is read by a/one/two etc million;  

is read by millions of 

7. (had) painted the wall(s) 

8. wouldn’t have missed his/the plane 

9. had his leg broken playing 

10. had been/was explained to me 

 

Zadanie I. 1 punkt za każdą poprawną odpowiedź. W sumie 10 punktów. 

1. regrets not having applied 

2. to/and have/get my teeth seen 

3. is no furniture; isn’t any furniture 

4. shouldn’t have parked; oughtn’t to have parked 

5. in spite of having; despite having 

6. not deep enough to dive; too shallow to dive 

7. so that I wouldn’t/didn’t break 

8. accused me of breaking; accused me of having broken 

9. is being built by 

10. rather you didn’t eat/weren’t eating 

 

Zadanie J. 1 punkt za każdą poprawną odpowiedź. W sumie 5 punktów. 

1. get away with 

2. knock down 

3. face up to 

4. think it over 

5. bring up 

 

Zadanie K. 1 punkt za każdą poprawną odpowiedź. W sumie 10 punktów. 

1. shall 

2. advice 

3. at 

4. take 

5. Once 

6. nephew 

7. forecast; report 

8. business; concern 

9. flight; set 

10. lot; little; bit 

 

Zadanie L. 1 punkt za każdą poprawną odpowiedź. W sumie 5 punktów. 

Dopuszczalne są drobne błędy ortograficzne, niezmieniające znaczenia wyrazu.

1. 1947 

2. Trooping (of) the Colour (Color) 

3. corgis 

4. (a) handshake; shaking hands 

5. Land Rover 

 

Zadanie M. 1 punkt za każdą poprawną odpowiedź. W sumie 10 punktów. 

Dopuszczalne są drobne błędy ortograficzne, niezmieniające znaczenia wyrazu.

1. (truck) driver, mechanic / mechanic, (truck) driver 

2. third; 3rd 

3. French 

4. nursery; kindergarten 

5. Westminster Abbey 

6. pigeons 

7. bagpiper 

8. history of art; art history 

9. (Prince) William 

10. shellfish 


