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Grammar Short Test 12A

1  Zaznacz poprawne opcje.
1 ‘I’ll arrive on Saturday morning.’ 

She said she will	arrive / would arrive on Saturday morning.
2 ‘I’m not going out today.’ 

He said he wasn’t going out that	day / the	day	before.
3 ‘Can you help me later?’ 

I asked him can	he	help / if	he	could	help me later.
4 ‘I haven’t seen the film yet.’ 

She said she hasn’t seen / hadn’t	seen the film yet.
5 ‘You saw it last week.’ 

They said / told us that we had seen it the week before. ____  / 5

2 	 Wykorzystując	wyrazy	podane	na	końcu,	uzupełnij	każde	zdanie	z	luką,	
tak	aby	zachować	sens	zdania	wyjściowego	1–5.	Wymagana	jest	pełna	
poprawność	ortograficzna	i	gramatyczna	wpisywanych	fragmentów	zdań.	
Uwaga!	Nie	zmieniaj	formy	podanych	wyrazów.	W	każdą	lukę	możesz	wpisać	
maksymalnie	trzy	wyrazy,	wliczając	w	to	wyraz	już	podany.
1 ‘What are you doing tomorrow?’ I 

They asked me what _______________ 
the next day.

2 ‘I didn’t talk to her last week.’ TALKED 
He said he _______________ to her the 
week before.

4 ‘Do you enjoy horror films?’ IF 
We asked her _______________ 
horror films.

5 ‘I’m tired.’ SAID 
She _______________ tired.

3 ‘You must finish your projects next week.’ TO 
She told us we _______________ our projects the following week. ____  / 5

3 	 Uzupełnij	zdania	1–5.	Wykorzystaj	w	odpowiedniej	formie	wyrazy	podane	
w	nawiasach.	Nie	zmieniaj	kolejności	podanych	wyrazów,	natomiast	–	
jeśli	to	konieczne	–	dodaj	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 Mark told me yesterday that he (not / go) __________________ on our class trip 

the next week.
2 She asked me (I / be) ________________ interested in joining their drama group.
3 He was a little scared and said he (never / try) _______________ climbing before.
4 They asked us what (we / want) __________________ to do that day.
5 She said she (not / do) __________________ anything special at that moment. 

 ____  / 5

Grammar Short Test 12B

1  Zaznacz poprawne opcje.
1 ‘I’m leaving tomorrow morning.’ 

He said he is	leaving / was	leaving the next morning.
2 ‘We haven’t finished yet.’ 

They said they hadn’t	finished / haven’t	finished yet.
3 ‘Are you busy today?’ 

She asked me if I was busy the	following	day / that	day.
4 ‘Will you do the washing-up?’ 

He asked me if	I	would	do / would	I	do the washing-up.
5 ‘They didn’t arrive last night.’ 

She told me they didn’t	arrive / hadn’t	arrived the night before. ____  / 5

2 	 Wykorzystując	wyrazy	podane	na	końcu,	uzupełnij	każde	zdanie	z	luką,	
tak	aby	zachować	sens	zdania	wyjściowego	1–5.	Wymagana	jest	pełna	
poprawność	ortograficzna	i	gramatyczna	wpisywanych	fragmentów	zdań.		
Uwaga!	Nie	zmieniaj	formy	podanych	wyrazów.	W	każdą	lukę	możesz	wpisać	
maksymalnie	trzy	wyrazy,	wliczając	w	to	wyraz	już	podany.
1 ‘Where did you buy that?’ HE 

I asked him where _______________ that.
2 ‘I must look after my brother 

tomorrow.’  TO 
She said she _______________ after her 
brother the next day.

4 ‘I’m bored.’ SAID 
He _______________ bored.

5 ‘What are you going to do?’ I 
He asked me _______________ 
going to do.

3 ‘Do you come to the club every weekend?’ IF 
We asked them _______________ to the club every weekend. ____  / 5

3 	 Uzupełnij	zdania	1–5.	Wykorzystaj	w	odpowiedniej	formie	wyrazy	podane	
w	nawiasach.	Nie	zmieniaj	kolejności	podanych	wyrazów,	natomiast	–	
jeśli	to	konieczne	–	dodaj	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 They asked us (we / want) __________________ to go sightseeing later.
2 He said he (never / visit) __________________ that place before.
3 She asked us where (we	/	plan) __________________ to go on our next holiday.
4 He said yesterday that he probably (not / join) __________________ us for the 

trip the following week.
5 I asked them (they / be) __________________ keen on trying a bungee jump. 

 ____  / 5
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Grammar Short Test 13A

1  Zaznacz poprawne opcje.
1 Could you tell me are	you	going / if	you’re	going away for the weekend?
2 There is a / the nice lake next to the hotel where we stayed last summer.
3 He was only 6 years old when he can / could swim very well.
4 I’d like to could / be	able	to play the guitar.
5 Look at these / those large birds in the sky! Are they eagles?
6 There was such a /	–	good music at the party!
7 I’d like to know where is Tom / Tom is at the moment. ____  / 7

2 	 Przeczytaj	opis	ilustracji.	Uzupełnij	luki	1–5	jednym	wyrazem,	tak	aby	
powstał	spójny	i	logiczny	tekst	zgodny	z	ilustracją.	Wymagana	jest	pełna	
poprawność	ortograficzna	i	gramatyczna	wpisywanych	wyrazów.

The photo is a bird’s eye view of (1) 
__________ big river. I can’t be sure 
but I think it could be (2) __________ 
Amazon. The huge area of rainforest 
around it is also impressive. It’s such 
(3) __________ exotic place! I really hope 
I’ll be (4) __________ to go there one day. 
A journey to a place like (5) __________ one 
must be an exciting adventure!  ____  / 5

3 	 Uzupełnij	zdania	1–3.	Wykorzystaj	w	odpowiedniej	formie	wyrazy	podane	
w	nawiasach.	Nie	zmieniaj	kolejności	podanych	wyrazów,	natomiast	–	
jeśli	to	konieczne	–	dodaj	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 haven’t (be / able) ____________________________ use my computer since it 

broke last week.
2 I wonder (there / be) ____________________________ any tickets left for the show. 

Maybe, they’ve already sold out.
3 Flying in a helicopter around the volcano was (interesting / experience) 

____________________________. ____  / 3

Grammar Short Test 13B

1  Zaznacz poprawne opcje.
1 Can I see one of this / these jackets, please?
2 What’s the name of a / the town where we stayed last summer?
3 As a secretary, she must be	able	to / could type very fast.
4 I’d like to know if	you	spoke / did	you	speak	to her yesterday.
5 Can / Could you read when you were 4 years old?
6 We had an / a very good weather on holiday last week.
7 Do you know where is the station / the station is? ____  / 7

2 	 Przeczytaj	opis	ilustracji.	Uzupełnij	luki	1–5	jednym	wyrazem,	tak	aby	
powstał	spójny	i	logiczny	tekst	zgodny	z	ilustracją.	Wymagana	jest	pełna	
poprawność	ortograficzna	i	gramatyczna	wpisywanych	wyrazów.

In the photo there is a big river in 
(1) __________ exotic location. (2) __________ 
one here might actually be the Amazon, 
which is one of (3) __________ largest 
rivers in the world. There is (4) __________ 
huge area of rainforest around it, which 
looks very impressive. I’d really like to 
(5) __________ able to visit that place one 
day. ____  / 5

3 	 Uzupełnij	zdania	1–3.	Wykorzystaj	w	odpowiedniej	formie	wyrazy	podane	
w	nawiasach.	Nie	zmieniaj	kolejności	podanych	wyrazów,	natomiast	–	
jeśli	to	konieczne	–	dodaj	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 wonder (they / go) ____________________________ to the mountains last 

weekend.
2 We haven’t (be / able) ____________________________ use our car since it broke 

last month.
3 She (can / not / get) ____________________________ to the airport on time 

because the traffic was very bad. ____  / 3
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Grammar Short Test 14A
1 	 Uzupełnij	luki	w	zdaniach	czasownikami	z	nawiasów	w	poprawnej	formie.

1 Normally she (not / go) _______________ to bed so early but she (fly) 
_______________ to the USA tomorrow and her flight is at 6 a.m. I really hope 
we (get) _______________ up in good time to get to the airport.

2 Last summer me and my dad (visit) _______________ the small town in Italy 
where he (live) _______________ as a child. While we (walk) _______________ 
around the town, we needed to stop every few minutes to chat to some of 
his old friends.

3 At the moment my brother (earn) _______________ some money because 
he (buy) _______________ new in-line skates soon. But as far as I know,  
he (save) _______________ very much yet. ____  / 9

2 	 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 You don’t need to help me. I can (zrobić to sam) _______________.
2 Sue sometimes (mówi do siebie) _______________ when she has to think over 

a problem.
3 Mark and I have (znamy się) _______________ for a long time. ____  / 3

3 	 Wykorzystując	wyrazy	podane	na	końcu,	uzupełnij	każde	zdanie	z	luką,	tak	
aby	zachować	sens	zdania	wyjściowego.	Wymagana	jest	pełna	poprawność	
ortograficzna	i	gramatyczna	wpisywanych	fragmentów	zdań.	Uwaga!	
Nie	zmieniaj	formy	podanych	wyrazów.	W	każdą	lukę	możesz	wpisać	
maksymalnie	trzy	wyrazy,	wliczając	w	to	wyraz	już	podany.
1 It’s possible they are back home already. BE 

They ______________________________ home already.
2 It’s not possible she knows Peter. They’ve never met. KNOW 

She ______________________________ Peter. They’ve never met.
3 I’m certain Paul has your book. I remember you lending it to him. HAVE 

______________________________ your book. I remember you lending it to him.
 ____  / 3

Grammar Short Test 14B
1 	 Uzupełnij	luki	w	zdaniach	czasownikami	z	nawiasów	w	poprawnej	formie.

1 At the moment I (look) _______________ after my aunt’s dog because she 
(be) _______________ abroad since last week. She (go) _______________ away on 
business quite often.

2 We (walk) _______________ in the mountains last weekend when the 
weather (change) _______________ suddenly. We were surprised because we 
(not / check) _______________ the weather forecast before leaving the hotel.

3 A: What time (you / leave) _______________ for Wrocław tomorrow?  
4 B: Well, I hope I (catch) _______________ the early morning train because 

I (help) _______________ my friend move into a new flat. ____  / 9

2 	 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 (Spójrz na siebie) _______________! Why on earth are you so dirty?!
2 I’m glad I’m visiting Mark tomorrow. We haven’t (widzieliśmy siebie 

nawzajem) _______________ for such a long time. 
3 No one helped her write the essay. She (napisała go sama) _______________.

 ____  / 3

3 	 Wykorzystując	wyrazy	podane	na	końcu,	uzupełnij	każde	zdanie	z	luką,	tak	
aby	zachować	sens	zdania	wyjściowego.	Wymagana	jest	pełna	poprawność	
ortograficzna	i	gramatyczna	wpisywanych	fragmentów	zdań.	Uwaga!	
Nie	zmieniaj	formy	podanych	wyrazów.	W	każdą	lukę	możesz	wpisać	
maksymalnie	trzy	wyrazy,	wliczając	w	to	wyraz	już	podany.
1 I’m sure she lives somewhere in this street. LIVE 

She ______________________________ in this street.
2 It’s possible he wants to study abroad. WANT 

He ______________________________ study abroad.
3 I’m certain Peter isn’t interested in football. He never watches or plays it. 

BE 
Peter ______________________________ interested in football. He never watches 
or plays it. 
 ____  / 3


