Świąteczny Egzamin Ósmoklasisty
Zestaw zadań egzaminacyjnych o tematyce Świąt Bożego Narodzenia
przygotowany w ramach wydarzenia EduWeek#5

Marta Patkowska-Dudziak
www.engly.pl

1 Opis ilustracji
Przeczytaj opis ilustracji. Uzupełnij luki 1.1.-1.6. jednym wyrazem tak aby powstał
spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją. Wymagana jest pełna poprawność
gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.

In the 1.1. ………………………….. there is a little girl. She is 1.2. ………………………….. on the bed.
Although she is inside, she’s 1.3. ………………………….. a beige woollen hat. She seems to be
happy 1.4. ………………………….. she’s smiling. There are some presents next to her but
she 1.5. ………………………….. opened them yet. There is also a beautifully decorated
Christmas 1.6. ………………………….. in the background.
2 Minidialogi
Uzupełnij dialogi 2.1.-2.3.wpisując w każdą lukę brakujący fragment tak aby otrzymać
spójne i logiczne teksty. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie c
 ztery wyrazy.
2.1.
A. Thank you so much for this fantastic Christmas present, Rob!
B. You ………………………….. , Mary. I’m happy to hear that you like it!
2.2.
A. My grandma’s baked some gingerbread cookies. Please, ……………………….. y
 ourselves!
B. Thank you, we’d love to try them!
2.3.
A. Merry Christmas, Brian!
B. ………………………….. you, Lucy! Happy Christmas!
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3 Tekst z lukami
Przeczytaj tekst. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są
poprawnym uzupełnieniem luk 3.1.–3.3. Wpisz odpowiednią literę (A–F) obok numeru
każdej luki. Uwaga! Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej
luki.
A. lot

B. f elt

C. d
 o

D. f ell

E. throw

F. l ots

Last Christmas I decided to 3.1. ………… a Christmas party for my relatives. I invited
everyone for Christmas dinner and started preparations. I cooked a few typical Christmas
dishes and I even baked some cakes. Unfortunately, when I woke up on Christmas Eve, I
3.2. ………… terrible. I had a runny nose, a fever and I couldn’t get out of bed. I had to cancel
the party. “I’ll have to spend Christmas all alone, how terrible!”, I thought. A few minutes later,
I heard the doorbell. I opened the door and saw all my relatives carrying a Christmas tree,
some Christmas decorations and 3.3. ………… of presents. “You didn’t think we’d let you spend
Christmas alone, did you?!”, they said.
4 Transformacje ze słowem kluczem
Uzupełnij zdania 4.1.-4.3. Tak aby zachować znaczenie zdania wyjściowego. Użyj
wyrazów podanych na końcu zdania w niezmienionej formie. Wymagana jest pełna
poprawność wpisywanych fragmentów. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie
cztery wyrazy.
4.1. Your Christmas tree is taller than mine. AS
My Christmas ……………………………………..……………….. as yours.
4.2. This Christmas pudding is so delicious, grandma! SUCH
This is …
 ………………………………………..………….. C
 hristmas pudding, grandma!
4.3. Why don’t we sing some Christmas carols now? HOW
…………………………..………………………….. s ome Christmas carols now?
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5 Wypowiedź pisemna
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.
Jutro Wigilia Świąt Bożego Narodzenia. W Twojej rodzinie trwają przygotowania. W mailu do
kolegi napisz:
● co już przygotowaliście do Świąt
● co jeszcze zamierzacie zrobić
● jak Ty i Twoja rodzina spędzicie tegoroczną Wigilię Świąt Bożego Narodzenia

Hi Ben,
It’s Christmas Eve tomorrow!
…………………………………………..…………..…………………………………………..…………..……………………….…
………………..…………..…………………………………………..…………..…………………………………………..……..…
…..…………………………………………..…………..…………………………………………..…………..………….…….……
……………………..…………..…………………………………………..…………..…………………………………….….…..…
………..…………………………………………..…………..…………………………………………..…………..………..………
…………………………..…………..…………………………………………..…………..………………………………………….
.…………..…………………………………………..…………..…………………………………………..…………..…….………
……………………………..…………..…………………………………………..…………..……………………………….………
…..…………..…………………………………………..…………..…………………………………………..…………..…………
………………………………..…………..…………………………………………..…………..…………………………….………
……..…………..…………………………………………..…………..…………………………………………..…………..………
…………………………………..…………..…………………………………………..…………..……………………………….…
………..…………..…………………………………………..………………………………………………………………...……...
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Klucz odpowiedzi
1.1. picture / photo
1.2. sitting
1.3. wearing
1.4. because
1.5. hasn’t
1.6. tree
2.1. are welcome
2.2. help
2.3. same to
3.1. E
3.2. B
3.3. F
4.1. tree isn’t as tall
4.2. such a delicious
4.3. How about singing
5. Student’s own answer

Źródło zdjęcia: www.pixabay.com
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Zanim skorzystasz z materiałów, proszę przeczytaj :-)
Dziękuję za pobranie materiału PDF! Zestaw ćwiczeń można wykorzystać na użytek własny.
Materiały są mojego autorstwa i pozostają moją własnością.
Zabrania się rozsyłania pliku osobom trzecim, publikowania go na innych
stronach internetowych oraz używania w celach komercyjnych (odsprzedawania).
Jeśli chcesz podzielić się z kimś informacją o zestawie ćwiczeń, podaj źródło!

Po więcej materiałów do druku do Egzaminu Ósmoklasisty ,
zapraszam na stronę w
 ww.englybook.pl
Życzę owocnej pracy z materiałami mojego autorstwa,
Marta Patkowska-Dudziak
www.engly.pl
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