
WIELKIE ODLICZANIE 

 

ODPOWIEDZI DO DNIA 20: 

Zadanie 1. 

Zadanie 

Poprawna 

Wyjaśnienie 

odpowiedź     

1.1. E Tekst opowiada o montowanych do kasku narciarskiego 

  słuchawkach, dzięki którym w czasie jazdy na nartach można 

  słuchać muzyki i prowadzić rozmowy telefoniczne, czyli odpowiada 

  mu zdanie E. (Tekst opowiada o urządzeniu, które ułatwia życie 

  narciarzowi.). Pozostałe odpowiedzi są niepoprawne, ponieważ 

  tekst nie zawiera żadnego ostrzeżenia (A.), zaproszenia na 

  wydarzenie (B.), nie mówi o naprawie sprzętu narciarskiego (C.) 

  ani nie zaleca wcześniejszego kupna żadnego przedmiotu (D.). 

1.2. B Tytuł tekstu mówi, że tekst dotyczy wydarzenia w centrum 

  narciarskim (SALE and EXCHANGE DAYS at SKI ACTIVITY 

  CENTRE), a treść tekstu stanowi zaproszenie odbiorcy do udziału 

  w dniach wyprzedaży i wymiany sprzętu (Why not bring it to the 

  centre? Hope to see you there 12-13 Feb.) Poprawną odpowiedź 

  stanowi zatem zdanie B. (Ten tekst zaprasza do udziału 

  w wydarzeniu.). Tekst nie zawiera ostrzeżenia (A.), ani nie 

  rekomenduje zakupu sprzętu z wyprzedzeniem (D.), choć o samym 
     

  zakupie sprzętu wspomina (Want to buy skis or boots? 

  We’re selling used equipment…). Odpowiedź E. również jest 



  niepoprawna, ponieważ narty i buty, o których mowa w tekście, nie 

  są dodatkowymi urządzeniami ułatwiającymi jazdę – są 

  podstawowym sprzętem, dzięki któremu jazda w ogóle jest 

  możliwa. 

1.3. A Tekst zawiera typowe zwroty, służące ostrzeganiu – zdania 

  rozkazujące i zdanie warunkowe: Make sure your skiing equipment 

  is safe (…). Never leave your skis (…) if you don’t want your 

  equipment to be stolen. Ostrzeżenia mówią, w jaki sposób uchronić 

  swój sprzęt narciarski przed kradzieżą, więc skierowane są do 

  narciarzy. Zatem zdanie A. stanowi poprawną odpowiedź (Ten tekst 

  jest ostrzeżeniem dla narciarzy.). Tekst nie zawiera informacji 

  o żadnym wydarzeniu, o naprawie ani zakupie sprzętu, ani 

  o urządzeniu, które ułatwia narciarzom życie. Pozostałe odpowiedzi 

  są więc błędne. 

1.4. D Zgodnie ze zdaniem D., tekst zawiera radę, o czym świadczą 

  zastosowane w nim zwroty: Please, note… oraz recommends. Rada 

  dotyczy kupna biletów (getting your tickets online, prices) 

  z wyprzedzeniem (at least one day before skiing). Tekst nie 

  wspomina o urządzeniach, naprawie sprzętu ani o wydarzeniach, nie 

  ostrzega też przed niczym niebezpiecznym lub niekorzystnym. 

  Pozostałe odpowiedzi są więc niepoprawne. 

 

 

 

 

 


