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Za rozwiązanie

wszystkich zadań

można otrzymać

łącznie 50 punktów.

PESEL ZDAJĄCEGO

Wpisuje zdający przed rozpoczęciem pracy

Arkusz opracowany przez Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON. 

Kopiowanie w całości lub we fragmentach bez zgody wydawcy zabronione. Wydawca zezwala na kopiowanie zadań 

przez dyrektorów szkół biorących udział w programie Próbna Matura z OPERONEM.

KOD
ZDAJĄCEGO

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY
Z OPERONEM

JĘZYK ANGIELSKI

POZIOM PODSTAWOWY

Czas pracy 120 minut

Instrukcja dla zdającego
1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 12 stron (za da nia

1–8). Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu ze społu nadzo-

rującego egzamin.

2. Część pierw sza ar ku sza, spraw dza ją ca ro zu mie nie ze słu chu, bę -

dzie trwa ła oko ło 20 mi nut. Ma te riał do od słu cha nia na gra ny jest

na pły cie CD.

3. Pisz czytelnie. Używaj tylko długopisu/pióra z czarnym tu -

szem/atramentem.

4. Nie używaj korektora, a błędne zapisy wyraźnie przekreśl.

5. Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie podlegają ocenie.

6. Na karcie odpowiedzi wpisz swoją datę urodzenia i PESEL. 

7. Zaznaczając odpowiedzi w części karty przeznaczonej dla

zdającego, zamaluj pola do tego przeznaczone. Błędne

zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz właściwe.

8. W zadaniach 1–6 oceniane będą tylko odpowiedzi zaznaczone na

karcie.

Ży�czy�my�po�wo�dze�nia!

Miejsce na identyfikację szkoły
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ROZUMIENIE ZE SŁUCHU

Za da nie 1. (5�pkt)
Usły szysz dwu krot nie pięć wy po wie dzi osób opi su ją cych swo je hob by. Do każ dej wypowiedzi (1.1.–1.5.)
do pa suj słowo pod su mo wu ją ce ją (A –F). Wpisz od po wied nie li te ry do ta be li. 
Uwa ga! Jed no słowo zo sta ło po da ne do dat ko wo i nie pa su je do żad nej wy po wie dzi. 
Za każ de po praw ne roz wią za nie otrzy masz 1 punkt.

A. HIKING

B. SKIING

C. PHOTOGRAPHY

D. GOLF

E. SURFING THE INTERNET

F. FISHING

PRZENIEŚ�ROZWIĄZANIA�NA�KARTĘ�ODPOWIEDZI!

Za da nie 2. (5�pkt)
Usły szysz dwu krot nie ogło sze nie do ty czą ce zwie dza nia głów nej kwa te ry ONZ w No wym Jor ku. Za znacz
w ta be li zna kiem X, któ re zda nia (2.1.–2.5.) są zgod ne z tre ścią ogło sze nia (T), a któ re nie (F). 
Za każ de po praw ne roz wią za nie otrzy masz 1 punkt.

PRZENIEŚ�ROZWIĄZANIA�NA�KARTĘ�ODPOWIEDZI!

Język angielski. Poziom podstawowy

Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetą Wyborczą”

1.1. SPEECH 1

1.2. SPEECH 2

1.3. SPEECH 3

1.4. SPEECH 4

1.5. SPEECH 5

T F

2.1. You can le ave your car ne ar UN He adqu ar ters.

2.2. Gu ided to urs last mo re than an ho ur.

2.3. A fo ur -year -old child is not al lo wed he re.

2.4. You ha ve to buy a tic ket a we ek be fo re the vi sit.

2.5. Re se rva tions are ne eded for gro ups big ger than fi ve pe ople.



Za da nie 3. (5�pkt)
Usły szysz dwu krot nie wy wiad na te mat mun dur ków szkol nych. Dokończ zdania (3.1.–3.5.) wybierając
z po da nych od po wie dzi wła ści wą, zgod ną z na gra niem, za kre śla jąc li te rę A, B lub C.
Za każ de po praw ne roz wią za nie otrzy masz 1 punkt.

3.1. Ac cor ding to Sa ra we aring a scho ol uni form
A. isn’t a go od idea.

B. isn’t ne ga ti ve.

C. is po pu lar.

3.2. Sa ra says that pe ople who we ar si mi lar clo thes
A. often form gro ups.

B. avo id each other.

C. must get to know each other.

3.3. Ac cor ding to Sa ra so me sty les of clo thing
A. ma ke you drink al co hol and use drugs.

B. for ce stu dents to lo ok co ol.

C. are not al lo wed at scho ol.

3.4. Sa ra be lie ves that uni forms are
A. che ap at the be gin ning.

B. less expen si ve at the be gin ning.

C. che aper than nor mal clo thes.

3.5. In Sa ra’s scho ol
A. uni forms must be worn at all ti mes.

B. stu dents can so me ti mes show off the ir sty le.

C. stu dents li ke on ly shirts with je ans.

PRZENIEŚ�ROZWIĄZANIA�NA�KARTĘ�ODPOWIEDZI!
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Język angielski. Poziom podstawowy

Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetą Wyborczą”



4

ROZUMIENIE PISANEGO TEKSTU

Za da nie 4. (6�pkt)
Prze czy taj tekst. Do każ de go frag men tu (4.1.–4.6.) przy po rząd kuj zda nie pod su mo wu ją ce je go treść 
(A –G), wpi su jąc w krat kę przy numerze fragmentu od po wied nią li te rę. 
Uwa ga! Jed no zda nie nie od no si się do żad ne go frag men tu.
Za każ de po praw ne roz wią za nie otrzy masz 1 punkt.

6 WAYS TO SAVE OUR PLANET

Is your car an ol der car that con su mes a lot of pe -

trol? The less pe trol you con su me, the bet ter. The -

re are even so cal led hy brids – which use both

elec tri ci ty and pe trol. If you can, use pu blic trans -

por ta tion and le ave your car at ho me.

Pa per, cans, glass and pla stic can be reu sed after

be ing se gre ga ted. Ask your lo cal au tho ri ties to pro -

vi de spe cial con ta iners. Ma ny go vern ments are wor -

king on ban ning the di spo sa ble pla stic bags, so if you ha ve not do ne so al re ady, buy a re -usa ble cloth bag

for shop ping. It sa ves the earth and lo oks co ol at the sa me ti me!

Eve ry thing that you don’t ne ed ends up in a land fill. We pro du ce ve ry much rub bish per per son each and

eve ry year. If we com post un ne ces sa ry fo od and re cyc le things we no lon ger want by gi ving them to cha -

ri ty, the re re al ly is no ne ed for big land fills. 

If you want to sa ve the pla net and sa ve mo ney at the sa me ti me, you can start buy ing things that ha ve less 

pac ka ging than others. Pick the pro ducts that are not wrap ped in ma ny lay ers of card bo ard, pa per or pla stic.

Hang your clo thes to dry in the sum mer ti me in ste ad of using a clo thes dry er. Ha ve shor ter sho wers. Turn

the wa ter off when you brush your te eth. Turn off the li ght when you are le aving the ro om. 

It ta kes so me mo ney to start bu il ding and in stal ling so lar pa nels and wind tur bi nes for your own ne eds. But the

ef fort is worth it. It is one of the best and easy ways to sa ve the earth and you can ma ke your bills smal ler too!

Ada pted from www.ezi ne ar tic les.com by Hans Chia

PRZENIEŚ�ROZWIĄZANIA�NA�KARTĘ�ODPOWIEDZI!

Język angielski. Poziom podstawowy

Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetą Wyborczą”

A. Sa ve the ener gy.

B. Chan ge your eve ry day ha bits.

C. Throw away less.

D. Dri ve eco no mi cal ly.

E. Re cyc le as much as you can.

F. Be an in tel li gent shop per.

G. Cho ose gre en ener gy for your ho use.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.
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Za da nie 5. (7�pkt)
Prze czy taj tekst. Na pod sta wie in for ma cji w nim za war tych zde cy duj, któ re zda nia (5.1.–5.7.) są zgod -
ne z tre ścią tek stu (T), a któ re nie (F). Za znacz zna kiem X od po wied nią ru bry kę w ta be li.
Za każ de po praw ne roz wią za nie otrzy masz 1 punkt.

Even first -class chefs ha ve to start so me whe re. He re are so me ba sic tips for get ting off on the ri ght 

fo ot in the kit chen.

Fir stly, cho ose re ci pes that aren’t too com pli ca ted when you first start co oking. You don’t want to be

stres sed by a re ci pe that has unu su al in gre dients or dif fi cult steps, or that is ti me con su ming. Try 

one - or two -pot di shes. Then, re ad the re ci pe from be gin ning to end be fo re you start. Do you ha ve all

the ri ght in gre dients? Uten sils? Ap plian ces? Ma ke su re you un der stand all the di rec tions.

La ter, check the clock and ma ke su re you ha ve eno ugh ti me to ma ke the re ci pe. You don’t want to

spend ho urs in the kit chen – and with the ri ght re ci pe, you won’t ne ed to. Most re ci pe in struc tions in c -

lu de the ti me it ta kes to pre pa re the dish. 

Re mem ber to ha ve all your in gre dients in one pla ce be fo re you start. Pull out the uten sils, cups, and

spo ons you’ll be using and ke ep them so me whe re ne ar so you won’t ne ed to run all over the kit chen.

Don’t for get to al ways wash your hands with warm wa ter and so ap be fo re any kind of fo od pre pa ra tion.

You may ne ed to wash your hands se ve ral ti mes as you co ok, espe cial ly after to uching raw me at, 

po ul try (chic ken and tur key), fish, and egg pro ducts. 

The re are so me pla ces whe re you can find so me in te re sting re ci pes – co ok bo oks in the bo ok shops and

li bra ries (whe re you can pho to co py them), TV co oking shows and ma ny co oking si tes on the In ter net.

Ke ep your re ci pes in one pla ce – a re ci pe box, fol der or no te bo ok is fi ne. As you start to col lect re ci pes,

you can even or ga ni ze them by ca te go ry (for exam ple sa lads, chic ken di shes, or pa sta).

Most of all, don’t be afra id to fa il a few ti mes. Co oking is li ke any thing el se – it ta kes prac ti ce. So even

if no one li kes your car rot so up, just re mem ber: de li cio us me als co me out of cre ati ve (and ad ven tu ro us)

minds.

Ada pted from www.kid she alth.org

PRZENIEŚ�ROZWIĄZANIA�NA�KARTĘ�ODPOWIEDZI!

Język angielski. Poziom podstawowy

Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetą Wyborczą”

T F

5.1. Com pli ca ted re ci pes may be stress ful.

5.2. Don’t cho ose re ci pes that ta ke much ti me.

5.3. Usu al ly, re ci pes don’t con ta in pre pa ra tion ti me.

5.4. There is no need to have your utensils at hand.

5.5. Wash your hands after to uching me at.

5.6. Ke ep your re ci pes in dif fe rent bo xes, fol ders and no te bo oks.

5.7. This text is for expe rien ced co oks.
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Za da nie 6. (7�pkt)
Prze czy taj tekst. W zadaniach (6.1.–6.7.) wybierz od po wie dzi zgod ne z je go tre ścią, za kre śla jąc li te rę A,
B, C lub D.
Za każ de po praw ne roz wią za nie otrzy masz 1 punkt.

It was the first snow of win ter – an exci ting day for eve ry child but not for most te achers. Until

now, I had be en able to dress my self, but to day I wo uld ne ed so me help. Miss Fin lay son, my kin der gar -

ten te acher at Prin cess Eli sa beth Play scho ol ne ar Ha mil ton, On ta rio, had be en thro ugh first snow days

ma ny ti mes du ring her ca re er, but I think she may still re mem ber this one.

I got in to my wo ol snow tro users. But I co uldn’t put on my jac ket be cau se it didn’t fit well. It pre vio usly

be lon ged to my bro ther, and it ma de me won der why I had to we ar his ugly clo thes. At le ast my hat and

mat ching scarf we re mi ne, and they we re qu ite pret ty. Fi nal ly it was ti me to ha ve Miss Fin lay son help me

with my bo ots. In her calm, mo ther ly vo ice she sa id, „Trish, by the end of win ter, you will be able to put

on your own bo ots”. I didn’t re ali se at that ti me that it was not con fi den ce but ho pe.

I ga ve her my bo ots and stuck out my fo ot. Li ke most chil dren, I expec ted the adult to do all the work.

After much mo ving and pu shing, she got the first one in to pla ce and then, with a sigh, wor ked the se cond

one too.

I sa id, „They’re on the wrong fe et”. With the gra ce that on ly expe rien ce can bring, she to ok the bo ots

off and went thro ugh the task of put ting them aga in. Then I sa id, „The se aren’t my bo ots, you know”. As

she pul led the bo ots from my fe et, she still ma na ged to lo ok both help ful and in te re sted. When they 

we re off, I sa id, „They’re my bro ther’s bo ots. My mo ther ma kes me we ar them and I ha te them!”. 

So me how, from long years of prac ti ce, she ac ted as if I wasn’t an ir ri ta ting lit tle girl. She pu shed, less 

gen tly this ti me, and the bo ots we re re tur ned to the ir pla ce on my fe et. With a gre at sigh of re lief, se eing

the end of her bat tle with me, she asked, „Now, whe re are your glo ves?”.

I lo oked in to her ey es and sa id, „I didn’t want to lo se them, so I put them in to the to es of my bo ots”.

Ada pted from If the Bo ot Fits, We ar It by Trish Sinc la ir in „Re aders Di gest” 01/2009

6.1. The day that au thor men tions 
A. was unfor get ta ble for Miss Fin lay son.

B. was the first in Miss Fin lay son’s ca re er.

C. was exci ting for chil dren and te achers.

D. was exci ting for so me chil dren.

6.2. Trish had pro blems with the jac ket, be cau se
A. it was ugly.

B. it didn’t match the hat.

C. she put on the tro users first.

D. she was its se cond owner.

6.3. Trish li ked 
A. her tro users.

B. her jac ket.

C. her bo ots.

D. her scarf.

Język angielski. Poziom podstawowy

Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetą Wyborczą”
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6.4. Miss Fin lay son
A. knew that Trish wo uld be able to put her bo ots on.

B. wan ted Trish to do all the work.

C. put Trish’s left shoe on her ri ght fo ot.

D. fo und it easy to help Trish with her bo ots.

6.5. Trish had to we ar the bo ots be cau se
A. they we re her bro ther’s.

B. her pa rent told her to do it.

C. her bro ther ha ted them.

D. she didn’t li ke them.

6.6. After she hel ped Trish for the third ti me, Miss Fin lay son
A. was help ful and in te re sted.

B. tho ught it was the last ti me.

C. was ve ry ir ri ta ted.

D. was ti red but still ve ry gen tle.

6.7. The bo ots didn’t fit be cau se
A. they be lon ged to Trish’s bro ther.

B. Trish ha ted them.

C. the re was so me thing in si de them.

D. Miss Fin lay son didn’t put them on gen tly.

PRZENIEŚ�ROZWIĄZANIA�NA�KARTĘ�ODPOWIEDZI!

Język angielski. Poziom podstawowy

Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetą Wyborczą”
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WYPOWIEDŹ PISEMNA

Za da nie 7. (5�pkt)
Je steś na trzy mie sięcz nej wy mia nie mię dzysz kol nej. Po sta na wiasz ku pić uży wa ny ro wer. Zre da guj ogło -
sze nie, któ re umie ścisz na szkol nej ta bli cy ogło szeń. W treści uwzględnij: 
– w ja kim ce lu chciał byś ku pić ro wer, 
– ja kim ro we rem był byś za in te re so wa ny,
– za ja ką ce nę chciał byś ku pić jed no ślad,
– napisz, jak można się z tobą skontaktować.
Pod pisz się ja ko XYZ. W za da niu nie ma okre ślo nego li mitu słów. Oce nia na jest umie jęt ność zwię złe go prze -

ka zu wszyst kich wymienionych w po le ce niu informacji (4 punk ty) oraz po praw ność ję zy ko wa (1 punkt).

CZY STO PI S

Język angielski. Poziom podstawowy

Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetą Wyborczą”
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Język angielski. Poziom podstawowy

Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetą Wyborczą”

TREŚĆ POPRAWNOŚĆ
JĘZYKOWA

RAZEM
Poziom Inf. 1 Inf. 2 Inf. 3 Inf. 4

Liczba

punktów
0–1 0–1 0–1 0–1 0–1
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Za da nie 8. (10�pkt)
W za gra nicz nym skle pie in ter ne to wym ku pi łeś urzą dze nie elek tro nicz ne. Nie ste ty, urzą dze nie oka za ło
się wa dli we, a wy sył ka po zo sta wia ła wie le do ży cze nia. Na pisz list do sprze daw cy, w którym:
– po in for mujesz, ja kie urzą dze nie ku pi łeś i kie dy to by ło,
– napiszesz, ile cze ka łeś na do sta wę i jak by ła za pa ko wa na prze sył ka,
– wy mienisz dwa de fek ty za ku pio ne go urzą dze nia,
– określisz, cze go wy ma gasz w ra mach za dość uczy nie nia i za żą dasz szyb kie go za ła twie nia spra wy.
Pa mię taj o za cho wa niu od po wied niej for my li stu. Nie umiesz czaj żad nych ad re sów. Pod pisz się ja ko XYZ. 

Dłu gość li stu po win na wy no sić od 120 do 150 słów. Oce nia na jest umie jęt ność peł ne go prze ka za nia in for ma -

cji (4 punk ty), for ma (2 punk ty), bo gac two ję zy ko we (2 punk ty) oraz po praw ność ję zy ko wa (2 punk ty).

Uwa ga: je śli pra ca bę dzie za wie rać wię cej niż 200 słów, otrzy masz za jej for mę 0 punk tów.

CZYSTOPIS

Język angielski. Poziom podstawowy

Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetą Wyborczą”
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Język angielski. Poziom podstawowy

Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetą Wyborczą”

TREŚĆ
FORMA

BOGACTWO
JĘZYKOWE

POPRAWNOŚĆ
JĘZYKOWA

RAZEM
Poziom Inf. 1 Inf. 2 Inf. 3 Inf. 4

Liczba
punktów

0–0,5–1 0–0,5–1 0–0,5–1 0–0,5–1 0–1–2 0–1–2 0–1–2



BRUDNOPIS (nie�podlega�ocenie)
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Język angielski. Poziom podstawowy

Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetą Wyborczą”


