
 
 

WIELKIE ODLICZANIE 

 
ODPOWIEDZI DO DNIA 32: 

 
 

Zadanie 1. 
 

Zadanie 
Poprawna      

Wyjaśnienie 
odpowiedź 

     

            

1.1. E  Indianie zapytali swojego wodza Keme, czy nadchodząca zima 

   będzie sroga. Zdanie po luce 1.1. wprowadzone jest słowem 
   however, co oznacza „jednak”, „jednakże”, co wskazuje, że to 
             

   zdanie stanowi kontrast dla zdania, które powinno pojawić się 

   w luce. Keme nie miał pojęcia, jak odpowiedzieć na pytanie Indian, 
   ale jednak wiedział, że warto być przygotowanym i zebrać drewno 
            

   na opał. 

1.2. B  Aby upewnić się, że decyzja o zebraniu drewna była słuszna, chciał 

   poprosić kogoś o radę – ask for advice. Odpowiedź B zaczyna się 

   od To get some (aby uzyskać jakąś) i łączy się gramatycznie ze 

   zdaniem przed luką. Na pewno znasz często stosowane wyrażenie 

   to get some advice. Keme zdecydował się poprosić o radę 

   i w związku z tym skontaktował się z ekspertami. Słowo „eksperci” 

   łączy się logicznie ze zdaniem po luce, ponieważ Keme zadzwonił 

   do National Weather Service (co możemy przetłumaczyć jako 

   Narodowa Służba Pogodowa), a to przecież eksperci od pogody. 
1.3. A  Tydzień później Keme znów zadzwonił do służby pogodowej, 

          

   z tym samym pytaniem, czyli czy zima będzie sroga. Tu ważną rolę 

   odgrywa kolejność zdarzeń. Tylko odpowiedź A łączy się logicznie 
   ze zdaniem przed luką, ponieważ zaczyna się od słowa again 
        

   (znów, znowu), tzn. meteorolodzy znowu potwierdzili, że będzie 

   sroga.   

1.4. D  Dwa tygodnie później Keme zadzwonił po raz trzeci do ekspertów 

   od pogody, zadając znane nam pytanie o zimę. Dowiadujemy się, że 

   eksperci wciąż są pewni, że zima będzie sroga. Odpowiedź na 

   pytanie Keme’go potwierdzają słowem Absolutely (są absolutnie 

   pewni, że tak będzie). Odpowiedź D łączy się logicznie ze zdaniem 

   przed i po luce, ponieważ tym razem Keme chciał wiedzieć, 

   dlaczego eksperci tak uważają. Zdanie po luce podaje nam 

   wyjaśnienie ekspertów na pytanie Keme’go. Eksperci są pewni, że 

   zima będzie sroga, ponieważ Indianie zbierają dodatkowe zapasy 

   drewna na opał. I takiej właśnie odpowiedzi udzielili wodzowi 

   Indian.  



 
 

 

Zadanie 2. 
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Poprawna 

Wyjaśnienie 
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2.1. B Uzupełnienie tej luki wymaga użycia czasu Future Simple. 
  Wskazuje nam na to wyrażenie next month, które odnosi się do 

  przyszłości.  
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2.2. A Which stosujemy jako „który” w odniesieniu do rzeczy, np. You 
  have to buy a ticket which costs 1 pound. 
           

  Who używamy w odniesieniu do osób, np. This is a man who helped 

  me.   

  Whose stosowane jest do określania przynależności, np. She has 
  a brother whose name I can’t remember. 
     

2.3. C W konstrukcji as … as przymiotnik nie jest używany w stopniu 
     

  wyższym, dlatego możemy wykluczyć odpowiedź B more. Tylko 

  odpowiedź C jest prawidłowa, ponieważ students to rzeczownik 

  policzalny i dlatego łączy się z many. 


