
 

WIELKIE ODLICZANIE 

 

ODPOWIEDZI DO DNIA 35: 

 
Zadanie 1. 

 
 

Zadanie 
Poprawna 
odpowiedź 

Wyjaśnienie 

2.1. is W tę lukę można wpisać tylko czasownik w czasie teraźniejszym, 

gdyż zdanie dotyczy sytuacji trwającej stale. Jedynym znaczeniowo 

poprawnym czasownikiem jest be, a rzeczownik weather wymaga 
zastosowania formy 3 os. l.p., czyli is. 

2.2. them Luka wymaga uzupełnienia zdania dopełnieniem, kogo ludzie 
chcieli słuchać. Należy uważnie przeczytać zdania poprzedzające, 

 
 

  aby zrozumieć sens tego fragmentu tekstu. Luka dotyczy bowiem 

zespołu Lions, a tej nazwy nie ma w wyrazach podanych w ramce. 

Należy zatem znaleźć „zamiennik”, czyli zaimek odnoszący się do 

tej nazwy własnej, i podać go w odpowiedniej formie. 

2.3. hours Liczebnik three znajdujący się przed luką wymaga użycia 
rzeczownika w liczbie mnogiej. 

2.4. knew Poprawne uzupełnienie luki wymaga uważnego zapoznania się z 

otoczeniem luki. Pobieżne przeczytanie może wprawdzie pomóc 

w wyborze odpowiedniego czasownika (know), ale też może 

spowodować nieuważne wstawienie go bez zmiany formy. 

A fragment tekstu przed luką i po niej wyrażony jest w czasie 

przeszłym, co uzasadnia zmianę formy na knew. 

2.5. better W zdaniu wyrażone jest porównanie (They were much…than…), 
zatem należało użyć przymiotnika w stopniu wyższym. 

 
 

 

 

 



 Zadanie 2. 

 

Zadanie 
Poprawna 
odpowiedź 

Wyjaśnienie 

3.1. C Poprawną odpowiedzią na pytanie: Czy się dobrze bawisz? jest Tak, 

tym razem spotkanie jest świetne. Pozostałe odpowiedzi nie pasują 

logicznie do tego pytania: A. Tak, być może innym razem, B. Tak, 

naprawdę musimy oszczędzać czas. 

3.2. C Wypowiedź: A. Best wishes to all your friends. jest formą składania 

życzeń, a w pytaniu B. When do you do your homework? rozmówca 

chce się dowiedzieć o czas/termin odrabiania pracy domowej, 
natomiast podana odpowiedź jest zachętą do swobodnego działania. 

3.3. B Właściwym pytaniem do odpowiedzi: Yes, no problem. może być 

tylko kurtuazyjne pytanie o przyzwolenie: Is it OK if I open the 

window? Pozostałe pytania dotyczą sposobu i konieczności: A. Jak 

mogę/mam otworzyć okno? oraz B. Czy musisz otworzyć to okno?, 
a zatem podana odpowiedź jest w tych przypadkach nieadekwatna. 

 


