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I’m really sorry, I promise I (nie rozczaruję cię) …………………………………….. again.
Don’t call Jessica, she (może wciąż być) ……………………………… at a business meeting.
We are visiting different university campuses this week (żeby sprawdzić, który)
………………………………… will be the best.
The referee (już rozpoczął) ……………….....………………… the game when we arrived at
the stadium.
I'm going to the shop. (Czy potrzebujesz) ............................................... anything? 

Task 1

Przetłumacz na język angielski fragmenty podane w nawiasach, tak aby otrzymać zdania logiczne 
i gramatycznie poprawne. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych
fragmentów zdań. Uwaga! W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy. 

1.
2.
3.

4.

5.

Task 2

Przeczytaj tekst. Uzupełnij każdą lukę jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.
Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów. 

Fruit flies are tiny insects which you can often find on rotten fruit and vegetables. For
this reason, you can commonly see them in your house 1. ………………… the summer.
Fruit flies can be extremely annoying, but they can 2. ………………… pose a health risk, as
they can transfer bacteria. There are plenty of ways to get 3. ………………… of fruit flies.
One of the possibilities is to use a special insect spray. Another option is 
4. ………………… prepare a DIY trap. Mix apple cider vinegar and dish detergent in a glass
and place it on the counter. But remember that it will only kill fruit flies, 5. …………………
the eggs. That is why you need to thoroughly clean all the surfaces in your kitchen. 
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What (you/study) ……..................................…….. this week at school?
I (try/save) ……........................…….. some money for a new car at the moment, but it's
difficult.
Give me some time, I (find/hard) …………................................... to think under pressure.
I'm surprised he helped you, because he (not/like/cook) ……….........…....................…… . 
Mary is scared because she (not/travel) …............................................… plane before. 

Task 3

Uzupełnij zdania. Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach. Nie należy
zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast – jeśli jest to konieczne – dodać inne
wyrazy, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne. Wymagana jest pełna
poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań. Uwaga: w każdą lukę możesz wpisać
maksymalnie cztery wyrazy, wliczając w to wyrazy już podane. 

1.
2.

3.
4.
5.

Task 4

Uzupełnij każdą lukę w tekście przekształcając słowo podane w nawiasie w taki sposób, aby
powstało spójne i logiczne zdanie. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych
wyrazów.

Keeping a diary is very popular among teenagers, however, after reaching (adult) 
1 ………….....………….. a lot of people drop this idea. It’s worth remembering that keeping 
a journal is (benefit) 2 ……………………… for your mental health, so everybody should try
it. When you write down your thoughts and emotions every day, it’s easier to notice
the state of mind you are in. Moreover, you can (easy) 3 ……………….…………………
observe what triggers any negative feelings you have. This way, you can work on your
(anxious) 4 …………………….. or stress and take care of your mental health. If you feel
your life is (chaos) 5 ……….............……… , journaling can give you a sense of control.
Remember that all you need is a pen and a piece of paper!
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I’m really sorry, I promise I (nie rozczaruję cię) ………won’t disappoint you……..
again.
Don’t call Jessica, she (może wciąż być) …....might still be…… at a business meeting.
We are visiting different university campuses this week (żeby sprawdzić, który)          
………to check which………… will be the best. 
The referee (już rozpoczął) …………had already started……… the game when we
arrived at the stadium.
I'm going to the shop. (Czy potrzebujesz) .......Do you need...... anything? 

Task 1

Przetłumacz na język angielski fragmenty podane w nawiasach, tak aby otrzymać zdania logiczne i
gramatycznie poprawne. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych
fragmentów zdań. Uwaga! W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy. 

1.

2.
3.

4.

5.

Task 2

Przeczytaj tekst. Uzupełnij każdą lukę jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.
Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów. 

Fruit flies are tiny insects which you can often find on rotten fruit and vegetables. For
this reason, you can commonly see them in your house 1. ……in………… the summer.
Fruit flies can be extremely annoying, but they can 2. …… also…………… pose a health
risk, as they can transfer bacteria. There are plenty of ways to get 3. ………rid………… of
fruit flies. One of the possibilities is to use a special insect spray. Another option is 
4. ………to………… prepare a DIY trap. Mix apple cider vinegar and dish detergent in 
a glass and place it on the counter. But remember that it will only kill fruit flies, 
5. ………not………… the eggs. That is why you need to thoroughly clean all the surfaces
in your kitchen. 
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What (you/study) ………are you studying….. this week at school?
I (try/save) ……am trying to save…….. some money for a new car at the moment,
but it's difficult.
Give me some time, I (find/hard) ………find it hard….. to think under pressure.
I'm surprised he helped you, because he (not/like/cook) …………doesn't like
cooking…… . 
Mary is scared because she (not/travel) ……hasn't travelled by… plane before. 

Task 3

Uzupełnij zdania. Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach. Nie należy
zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast – jeśli jest to konieczne – dodać inne
wyrazy, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne. Wymagana jest pełna
poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań. Uwaga: w każdą lukę możesz wpisać
maksymalnie cztery wyrazy, wliczając w to wyrazy już podane. 

1.
2.

3.
4.

5.

Task 4

Uzupełnij każdą lukę w tekście przekształcając słowo podane w nawiasie w taki sposób, aby
powstało spójne i logiczne zdanie. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych
wyrazów.

Keeping a diary is very popular among teenagers, however, after reaching (adult)         
1 …………adulthood………….. a lot of people drop this idea. It’s worth remembering that
keeping a journal is (benefit) 2 ……………beneficial ………… for your mental health, so
everybody should try it. When you write down your thoughts and emotions every day,
it’s easier to notice the state of mind you are in. Moreover, you can (easy)         
3 ……………easily….………………… observe what triggers any negative feelings you have.
This way, you can work on your (anxious) 4 …………anxiety………….. or stress and take
care of your mental health. If you feel your life is (chaos) 5 ……chaotic…………,
journaling can give you a sense of control. Remember that all you need is a pen and 
a piece of paper!


