
Repetytorium Ósmoklasisty © Macmillan Polska 2018 Photocopiable 
 

GRAMMAR SHORT TEST UNIT 9A  

Imię i nazwisko: ____________________________________________________ Klasa: ____ 

1 Zaznacz poprawne opcje. 

 

1 I’ll send you an email as soon as I have / will have some more information. 

2 She won’t go with us if / unless she feels better. 

3 If she isn’t / weren’t so shy, she would go out more often. 

4 If it rains tomorrow, we don’t / won’t go cycling. 

5 I can’t drink coffee in the evening. When I do, I have / had problems falling asleep. 

6 Hurry up! We’ll leave without you if you won’t be / aren’t ready. 

___ / 6 

2 Uzupełnij zdania 1–4. 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 trzy wyrazy, wliczając w to wyrazy już podane. 

 

1 If she did sports more regularly, she (not / feel) _______________________ so unfit. 

2 He’ll fail the exam unless (he / start) _______________________ revising. 

3 I wouldn’t buy such an expensive jacket if (I / be) _______________________ you. 

4 My grandma always gets a headache when (weather / change) _______________________. 

5 As soon as we get home, (I / make) _______________________ something to eat. 

___ / 5 

3 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 trzy wyrazy. 

 

1 If I had more free time, (grałbym) _______________________ tennis more often. 

2 Susan says she will do some shopping (zanim ona przyjdzie) _______________________ home. 

3 He won’t go on the trip with us (chyba że dostanie) _______________________ some money from his dad. 

4 We’ve got a lot of work in the garden, so we’ll keep working (aż skończymy) _______________________. 

___ / 4 
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GRAMMAR SHORT TEST UNIT 9B  

Imię i nazwisko: ____________________________________________________ Klasa: ____ 

1 Zaznacz poprawne opcje. 

 

1 If I knew him better, I will ask / would ask him to help me. 

2 I won’t go cycling tomorrow if it doesn’t stop / won’t stop raining. 

3 We’ll eat something as soon as we get / will get home. 

4 She won’t speak to you if / unless you say you’re sorry. 

5 If she doesn’t start revising soon, she doesn’t pass / won’t pass the exam. 

6 He always feels tired if he doesn’t sleep / won’t sleep at least 10 hours. 

___ / 6 

2 Uzupełnij zdania 1–4. 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 trzy wyrazy, wliczając w to wyrazy już podane. 

 

1 I would go to the cinema with you if I (not / have) _______________________ so much work to do. 

2 She’ll help us when (she / not / be) _______________________ busy with her own homework. 

3 If I were you, (I / see) _______________________ a doctor about this cold. 

4 As soon as I’m back home, (I / send) _______________________ you an email. 

5 He’s often carsick. He feels bad if he (not / take) _______________________ a pill. 

___ / 5 

3 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 trzy wyrazy. 

 

1 She would visit us more often if she (nie mieszkała) _______________________ so far away. 

2 Sorry, but you can’t go out (aż zrobisz) _______________________ your homework. 

3 Of course I’ll help her (jeżeli poprosi) _______________________ me. 

4 I’m afraid I won’t finish it today (chyba że poczuję się) _______________________ better. 

___ / 4 


