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Zadanie Obszar tematyczny Temat wypowiedzi Typ wypowiedzi

1
człowiek

Andy’s family dialog

2 Comic books monolog

3
miejsce zamieszkania

Brian’s house dialog

4 Patrycja’s notes (on a flat) monolog

5
edukacja

Joanna’s meeting at the college dialog

6 Extra lessons for Amy and Bob monolog

7
praca

Finding a temp job dialog

8 Sophia’s work experience monolog

9
życie prywatne

Valeria and Juan’s travel experience dialog

10 Adam’s holidays monolog

11
żywienie

Cooking pasta dialog

12 Amelia’s eating habits monolog

13
zakupy i usługi

New clothes for Sarah and John dialog

14 Amy’s shopping habits monolog

15
podróżowanie i turystyka

Giving directions to a tourist dialog

16 Discovering Prague on foot monolog

17
kultura

Exploring classical music dialog

18 Attending a folk festival monolog

19
sport

Let’s watch a basketball game dialog

20 Bob and Amy’s sports successes monolog

21
zdrowie

At the doctor’s dialog

22 Amelia’s health issues monolog

23
nauka i technika

Surprising science and technology facts dialog

24 Janet’s new laptop monolog

25
świat przyrody

Collecting herbs dialog

26 The fox problem monolog

27
życie społeczne

Problems in Italy dialog

28 Violence in the city monolog
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Wstęp
Książka GR8 Tasks. Rozumienie ze słuchu 1. Uzupełnianie luk pozwala uczniowi 
na przygotowanie się do Egzaminu Ósmoklasisty poprzez zapoznanie się z zadaniem otwartym, 
które sprawdza umiejętność rozumienia ze słuchu na podstawie uzupełniania luk w tekście 
angielskim.

W zbiorze zawarto 28 zadań, które obejmują czternaście obszarów tematycznych 
wskazanych w podstawie programowej. Aby ułatwić uczniowi zrozumienie zasad oceniania 
tego typu zadań, w książce znajduje się również klucz odpowiedzi zgodny z zasadami oceniania 
przedstawionymi przez CKE. W kluczu zaprezentowane są odpowiedzi oczekiwane, a także 
odpowiedzi akceptowalne i niepoprawne.

Książka GR8 Tasks. Rozumienie ze słuchu 1. Uzupełnianie luk została przygotowana 
w oparciu o Podstawę programową kształcenia ogólnego z komentarzem. Szkoła podstawowa. 
Język nowożytny, wytyczne Centralnej Komisji Egzaminacyjnej podane w Informatorze 
o egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego od roku szkolnego 2018/2019 oraz dotychczas 
opublikowane arkusze egzaminacyjne.

Życzymy powodzenia na egzaminie! 
Redakcja wydawnictwa Polonsky 
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O autorze
Nick Rattenbury pochodzi z Wielkiej Brytanii. Mieszkał 
we Francji, Polsce, Chinach i Bahrajnie, pracując jako 
nauczyciel języka angielskiego, dyrektor szkoły językowej, 
tłumacz, korektor i autor materiałów dydaktycznych. 
Od zawsze pasjonował się językami i procesem uczenia 
się języków. Ukończył studia z zakresu filologii francuskiej 
i niemieckiej, a następnie zdobył kwalifikacje nauczycielskie 
CELTA i DELTA. Pracował w kolegiach nauczycielskich, 
a także wielu szkołach językowych. Obecnie mieszka 
w Bielsku-Białej z żoną i dwiema córkami, pracując jako 
wolny strzelec dla różnych firm i instytucji. Wolny czas 
spędza na górskich wędrówkach, grze w badmintona, 
majsterkowaniu i czytaniu francuskiej literatury.

Podziękowanie
Autor i Wydawca pragnę podziękować Oldze, która brała udział w testowaniu pierwszych wersji 
zadań, a także panu Bartłomiejowi Paszylkowi ze cenne spostrzeżenia i rady.

Autor i Wydawca są niezmiernie wdzięczni pani Julii Budzowskiej oraz jej uczniom ze Szkoły 
Języków Obcych Rainbow English w Łodzi za pomoc w przeprowadzeniu pilotażu zadań zawartych 
w tej książce oraz podzielenie się swoimi uwagami i sugestiami.

Oznaczenia użyte w książce
  Numer nagrania
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O egzaminie ósmoklasisty
Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego trwa 90 minut.
W arkuszu egzaminacyjnym znajduje się od 45 do 55 zadań ujętych w 12–15 wiązek.
Arkusz egzaminacyjny z języka obcego nowożytnego obejmuje następujące części: 
(a) rozumienie ze słuchu, (b) znajomość funkcji językowych, (c) rozumienie tekstów pisanych, 
(d) znajomość środków językowych oraz (e) wypowiedź pisemna.
W arkuszu egzaminacyjny znajdują się zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte. W zadaniach 
otwartych uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź. Większość zadań otwartych wymaga 
uzupełnienia podanego tekstu jednym słowem lub kilkoma.

Zasady oceniania zadań otwartych 
sprawdzających rozumienie ze słuchu
1. Odpowiedź musi być komunikatywna dla odbiorcy, zgodna z poleceniem oraz musi 

wskazywać, że zdający zrozumiał tekst.
2. Odpowiedź nie jest akceptowana, jeśli zdający:

• popełnia błędy, które:
−  zmieniają znaczenie słowa, np. meet zamiast meat
−  powodują, że użyte słowo nie byłoby zrozumiane przez odbiorcę jako słowo, 
którym zdający powinien uzupełnić tekst, np. hiken zamiast chicken
−  powodują, że odpowiedź jest dwuznaczna lub wieloznaczna

• używa zapisu fonetycznego w języku polskim, np. kiczn zamiast kitchen
• udziela odpowiedzi, która:

− nie jest wystarczająco precyzyjna
− nie łączy się logicznie i/lub nie jest spójna z fragmentami tekstu otaczającymi lukę

• udziela dwóch odpowiedzi, z których jedna jest poprawna, a druga – błędna
• podaje poprawną odpowiedź, ale uzupełnia ją elementami, które nie są zgodne 

z tekstem
• udziela odpowiedzi w innym języku niż wymagany w danym zadaniu.

3. W odpowiedziach do zadań otwartych sprawdzających rozumienie ze słuchu kluczowe 
jest przekazanie komunikatu. Błędy językowe oraz ortograficzne są dopuszczalne, 
o ile odpowiedź ucznia w sposób jednoznaczny wskazuje, że zrozumiał on tekst.

4. W zasadach oceniania rozwiązań zadań ustalanych dla zadań w konkretnym arkuszu 
egzaminacyjnym mogą zostać określone wyjątki od powyższych zasad.

5. Akceptowana jest każda poprawna odpowiedź, która nie została ujęta w zasadach 
oceniania.

Opracowane na podstawie: Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego od roku 
szkolnego 2018/2019 (Centralna Komisja Egzaminacyjna, Warszawa 2017)



Zadania egzaminacyjne
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01 Task 1

Zadanie 1

Człowiek

Usłyszysz dwukrotnie rozmowę na temat rodziny Andy’ego. Na podstawie informacji 
zawartych w nagraniu uzupełnij luki 1.1.–1.4. w notatce, tak aby jak najbardziej precyzyjnie 
oddać sens wysłuchanego tekstu. Luki należy uzupełnić w języku angielskim. 

ANDY’S FAMILY

Andy is bilingual because his mother comes from 1.1. ||___________________|| and his 
father is from the U.K.
Andy’s mother works from 1.2. ||___________________||  and she doesn’t have to go to 
the office often.
The company for which Andy’s mother works has an office next to the 
1.3. ||___________________|| .
Andy is 1.4. ||___________________|| than his brother although he is two years older.

2

02 Task 2

Zadanie 2

Człowiek

Usłyszysz dwukrotnie wypowiedź Daniela na temat komiksów. Na podstawie informacji 
zawartych w nagraniu uzupełnij luki 2.1.–2.4. w notatce, tak aby jak najbardziej precyzyjnie 
oddać sens wysłuchanego tekstu. Luki należy uzupełnić w języku angielskim. 

COMIC BOOKS

The comic that Daniel read last week is set in 2.1. ||___________________|| .
Daniel’s favourite hero is the 2.2. ||___________________|| with superpowers.
This series of comic books has to be bought online because the 2.3. ||___________________|| 
doesn’t sell them.
Daniel is going to visit his friend Bob in the afternoon when Bob’s 2.4. 
||___________________|| is over.

3



Klucz odpowiedzi
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01
Odpowiedź oczekiwana Odpowiedź akceptowalna Odpowiedź niepoprawna

1.1 Poland the Poland Polish

1.2 home a home house

1.3 bus station buss station
the bus station

station

1.4 shorter shorter than tall
taller
younger

02
Odpowiedź oczekiwana Odpowiedź akceptowalna Odpowiedź niepoprawna

2.1 New York new york
New Jork

york

2.2 boy the boy heroes

2.3 local bookshop local book shop
local book store

shop
shops

2.4 basketball practice basketbal practice basketball
basketball practise

03
Odpowiedź oczekiwana Odpowiedź akceptowalna Odpowiedź niepoprawna

3.1 big large byg
byk

3.2 most of almost all of all
all of
a lot of

3.3 stick insects stick insect
stick insekts

stik insekts

3.4 on the left on left
on the left of

by dad



Zapis nagrań
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01 
Andy Hi there, my name’s Andy, are you new at the school?
Jagoda Hi. Yes, I am, we just moved here from Katowice. I’m Jagoda by the way. Andy isn’t a 
Polish name, so where are you from?
Andy I’m actually half and half. My mum’s Polish, but my dad’s from the U.K. I have a brother 
two years younger than me. Have you got any siblings?
Jagoda No, I’m an only child. My dad’s a manager in a big company and my mum works in a 
hospital. They only decided to have one child because they‘re so busy.
Andy Oh, right. My dad’s really busy too, but my mum works from home selling insurance. The 
company she works for has a big office next to the bus station, but she’s lucky because she 
doesn’t have to go there often.
Jagoda So does your brother look a lot like you?
Andy No, he’s already taller than me and he has dark hair and blue eyes.

02 
Daniel I’ve just read the comic that my friend Bob gave me last week. It’s brilliant. The action 
is just like in a computer game I was playing the other day. Maybe they used the comic as 
inspiration? It is set in New York, which was definitely a good idea because everyone knows the 
city so well from films. And I like the heroes very much, particularly the boy with superpowers.
Bob has a lot of other comics in the same series. However, his mother doesn’t like them and she 
thinks that he’s got too many. Bob uses his pocket money to buy his comics online because the 
local bookshop doesn’t sell this series of comic books.
He invited me to go round tomorrow to borrow some of his comics because he isn’t doing 
anything in the evening. He’s got basketball practice in the afternoon, but that’s only until 4 
o’clock, so I can go round after that. I can’t wait!

03
Brian Come on, Natalia. Let’s go upstairs and I’ll show you my insects. My room is over here, 
and that’s the bathroom on the right.
Natalia Wow! You’ve got such a big room. And what great colours. I’ve only got space for my 
bed, a desk and some shelves.
Brian I know, I’m really lucky.
Natalia There are a lot of books in here. Have you read all of them?
Brian Most of them. I used to read all the time when I was younger.
Natalia  Oh, no! Are those your insects?
Brian These ones are stick insects, and that one is a giant beetle.
Natalia Yuck! I don’t think I could have beetles in my bedroom.
Brian They’re fine, you get used to them.
Natalia You’ve even got a view of the park from here. What’s that in the garden?
Brian You mean on the left of the pond? That’s a shed that my dad built.




