
 

 

WIELKIE ODLICZANIE 

 
ODPOWIEDZI DO DNIA 38: 

Zadanie 
Poprawna 
odpowiedź 

Wyjaśnienie 

1.1.  
C 

Chociaż w tekście pojawiają się odniesienia do sytuacji 

przedstawionych na rysunkach A. i B., to dziewczynka wyraźnie 

zgłasza problem związany z nogą, a dodatkowo lekarz stawia 
potencjalną diagnozę: I think your leg is broken. 

1.2.  

 

 
A 

Miejsce przedstawione na rysunku B. pojawia się w tekście 

dwukrotnie, ale za pierwszym razem dotyczy dziewczynki, a za 

drugim razem chłopiec, kiedy odtwarza wydarzenia, podczas 

których korzystał z telefonu, wspomina kuchnię. Przypomina sobie 

również, że miał go wcześniej w łazience. Wreszcie opowiada 

o sytuacji w pokoju, gdzie prawdopodobnie miał telefon po raz 

ostatni: While I was packing my rucksack in my room something fell 

out of my pocket. I’m sure it was my mobile. It must still be there. 

1.3.  

 

 

 
B 

Czynność przedstawiona na rysunku A. jest wspomniana na 

początku dialogu, natomiast dziewczynka od razu ją odrzuca. Pod 

koniec rozmowy znów się pojawia kwestia zawodów pływackich, 

lecz dotyczy chłopca. Sposób spędzenia czasu na plaży (sunbathing 

and swimming in the sea), wspomniany w dialogu, również nie jest 

właściwą odpowiedzią, chłopiec tylko błędnie domyśla się, że 

dziewczynka jedzie do babci mieszkającej nad morzem. 

Dziewczynka wyjaśnia, że jedzie do tej babci, która mieszka 

w górach oraz że planuje tam wędrówki i chce to get to the top of a 

few hills in the area. 

1.4.  

 

A 

Miejsce przedstawione na rysunku C. może być błędnie wybierane 

ze względu na wspomnienie w tekście o „shopping bags”, a na 

wybór rysunku B. mogłaby mylnie naprowadzać informacja 

w tekście o problemie z płatnością za podróż taksówką do domu. Na 

prawidłową odpowiedź wskazują takie fragmenty rozmowy, jak: You 

were sitting at the table by the window. czy I came here to have 

lunch oraz Help yourself to some water, if you want. 

1.5.  

 
C 

Odpowiedź A. jest błędna, ponieważ Emma w wypowiedzi nie 

zaprasza Anny, a słowa invite używa, kiedy pyta o to, czy koleżanka 

zaprosiła Alexa na szkolną imprezę. Dziewczynka również nie 

dziękuje Annie za nic, wręcz przeciwnie, to Anna może jej 

podziękować (You can thank me later.) za radę dotyczącą kupna 
sukienki, co jest celem tej wypowiedzi. 



 

 

 


