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TASK 1 (based on Focus Second Edition Student’s Book 1, Unit 1, p. 20, exercise 3)
Przeczytaj tekst. Uzupełnij luki 1– 6 w e-mailu zgodnie z treścią tekstu. Luki należy uzupełnić w języku 
angielskim. W każdą lukę możesz wpisać od 1 do 5 wyrazów.

               

 From Joe
 To Lorenzo 
 Subject Re: Student exchange ✩

Hi Lorenzo,

Thank you for your email. I’m also seventeen and I also like sports, music and the cinema. My favourite 
actor is Tom Holland. He’s great in the new Spider-Man movie.

On a typical school day, I get up at 7 (I hope that’s OK for you!) and I have a BIG breakfast. School starts 
at 8:30. We have lunch at school at one o’clock. In the afternoon, I go to the gym, do homework or relax 
at home.

At weekends my friends and I always play football. (It’s my favourite sport. Do you like it?) On Saturday 
evenings, I usually go out with friends to the cinema or to a party … or both. We can do all these things 
together.

Have a good trip. See you soon!

All the best,

Joe

               

 From Lorenzo
 To Johann 
 Subject News from Joe ✩

Hi Johann,

As you know our school is taking part in an exchange programme and I’m going to the UK in October. 

I have some news from my exchange partner – Joe. We’re 1 _______________________________ age. 

He is 2 _______________________________ of Tom Holland in the new Spider-Man movie.

The school Joe goes to starts at 8:30, but Joe gets up 3 _______________________________ earlier! 

Maybe it’s because – as he says – he has 4 _______________________________. I hope he doesn’t want 

me to get up that early! At school they 5 _______________________________ 1:00, which is a nice idea. 

In the afternoons and at the weekends, Joe does a lot of sports, but number one for him is 

6 _______________________________. He wants me to join him – not only in sport activities but also 

in going out to parties or to the cinema. It’s going to be fun.

I think I should take a present for Joe. He likes music, so maybe a CD that is the top of the list in Italy 

now? What do you think?

Take care!

Lorenzo
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PHOTOGRAPHY CLUB

ON WEDNESDAYS AND FRIDAYS

3.30 P.M. – 5.00 P.M.

IN THE ART ROOM (H35)

LEARN TO TAKE BETTER PHOTOS!
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BASKETBALL CLUB
NEEDS NEW PLAYERS 
FOR ITS MEN’S TEAM

Training: 8.00 p.m. on Monday, Wednesday 
and Friday evenings

Matches: Saturday afternoons, 4.00 p.m.
Phone: Luke on 07799 123 123
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TASK 2 (based on High Note Student’s Book 1, Unit 1, p. 23, exercise 8)
Przeczytaj ogłoszenia. Uzupełnij luki 1–8 w SMS-ach na stronie 4 zgodnie z treścią ogłoszeń. Luki należy 
uzupełnić w języku angielskim. W każdą lukę możesz wpisać od 1 do 3 wyrazów.

TASK 2 (based on High Note Student’s Book 1, Unit 1, p. 23, exercise 8)
Przeczytaj ogłoszenia. Uzupełnij luki 1–8 w SMS-ach na stronie 4 zgodnie z treścią ogłoszeń. Luki należy 
uzupełnić w języku angielskim. W każdą lukę możesz wpisać od 1 do 3 wyrazów.
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Hi Phil! I want to join Photography Club this year. And you?ME

Don’t you want to learn how to 1 _____________________________________?ME

Photography Club meets right after school and sessions 

fi nish 6 _____________________________________.

ME

Make sure you have time for your friends, Phil! Hope to 

see you on Saturday. 

ME

4 _____________________________________.ME

You can do both. The photography club meets only 

3 _____________________________________ week.

ME

Sure. And what are your plans for Saturday?ME

I’m not sure. PHIL

Which days? PHIL

Yes, but basketball is my fi rst choice. The 2 _____________________________________ 

needs new players.

PHIL

Basketball trainings are on the same days. 

In the 5 _____________________________________.

PHIL

Don’t know yet. The basketball team 7 _____________________________________ 

Saturday afternoons. I think I need 8 _____________________________________, 

the contact person for the team, and learn more.

PHIL

Let’s wait and see if they accept me for the team. PHIL



               

PAMIĘTNIK KOTA PODRÓŻNIKA 
by Arek
Cześć!

Dziś piszę do Was z Bangkoku. Właśnie wróciłem ze wspaniałej wycieczki na pływający targ (Talin Chan 

Floating Market). Pływający, bo produkty na tym targu sprzedaje się prosto z łodzi! Wycieczka trwa kilka 

godzin, więc jeśli zechcecie się na nią wybrać, nie planujcie innych wypraw w tym samym dniu. 

WAŻNE! Wycieczki organizowane są 1 _______________________________.

A teraz o samej wycieczce. O 11-tej spotkaliśmy się z 2 _______________________________ i razem 

pojechaliśmy autobusem na targ. Co za widok! Jakie kolory! Mnóstwo łodzi, jedna obok drugiej, pełnych 

3 _______________________________. Najpierw obeszliśmy targ, 4 _______________________________ 

tej części miasta. Potem zatrzymaliśmy się na posiłek. Spróbowałem tradycyjnych tajskich dań, czyli 

makaronu i zupy. Ostrzegam! Zupa jest 5 _______________________________. Następnie wsiedliśmy 

do łodzi i łodziami wracaliśmy do miejsca, z którego rozpoczęliśmy wycieczkę. Przepływaliśmy między 

ciasno przycumowanymi łodziami wyładowanymi towarem. Super wrażenie. Dobrze, że miałem aparat!

Koszt tej wycieczki nie wydaje się wygórowany. 6 _______________________________ bilet kosztuje £20 

(łącznie z posiłkiem). Żeby poznać więcej szczegółów, trzeba skontaktować się z biurem turystycznym 

organizującym te wycieczki. Biuro również 7 _______________________________.

Zapraszam do obejrzenia moich zdjęć z targu w galerii.

Miłego oglądania 
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TASK 3 (based on Focus Second Edition Student’s Book 1, Unit 2, p. 28, exercise 2)
Przeczytaj tekst. Uzupełnij luki 1– 7 w blogu zgodnie z treścią tekstu. Luki należy uzupełnić w języku 
polskim. W każdą lukę możesz wpisać od 1 do 4 wyrazów.

TALIN CHAN
Come and visit the Talin Chan Floating Market here in Bangkok. The visit lasts a few hours 

and is available only at the weekends.

Meet your guide at 11 a.m. and go by bus to the fl oating market. Walk round and hear about 
the history of the area. Sea the boats, full of fresh fruit and vegetables, and then stop to eat. 

For lunch you can try traditional Thai dishes like pad thai (noodles) and tom yum goong 
(a spicy soup with hot, strong taste). Then get on a boat and travel back through the market 

for the return journey. Don’t forget your camera!

Prices start from £20 per person and include a full meal (lunch). 
Contact the o�  ce to buy your ticket.
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TASK 4 (based on High Note Student’s Book 1, Unit 2, p. 35, exercise 7)
Przeczytaj ogłoszenie. Uzupełnij luki 1–8 w e-mailu zgodnie z treścią ogłoszenia. Luki należy uzupełnić 
w języku polskim. W każdą lukę możesz wpisać od 1 do 3 wyrazów.

               

Seaview Cottage 
is a lovely place for a family holiday.

It’s a traditional house for a perfect countryside experience, 
but with all the things you need for modern-day life.

When you open the front door and walk into the living room, there is a lovely fi replace and some 
comfortable sofas and armchairs. There’s a big kitchen next to the living room with a cooker, a fridge 

and a microwave. There’s also a bathroom with a toilet, washbasin and a bath in it. Upstairs there are two 
bedrooms with windows looking out on the garden. One of the windows is a door to the outside terrace.

The house is in Brixham village, so you can walk everywhere and we are happy to make suggestions 
about good places to eat or visit in the area.

[…]

Click here for more information and available dates. ❯❯

               

 From Martyna
 To Basia; Kasia; Zuzia 
 Subject Wakacje  ✩

Cześć dziewczyny!

Przeglądałam oferty w internecie pod kątem naszego wyjazdu na wakacje. Znalazłam śliczny domek 

– tu jest link do ogłoszenia i zdjęć.

Domek znajduje się w spokojnej, 1 _______________________________ okolicy i jest ładnie rozplanowany. 

Na parterze jest salon z kominkiem, a sofy i fotele podobno są wygodne. Z salonem sąsiaduje 

duża kuchnia wyposażona w kuchenkę zwykłą i mikrofalową oraz – co najważniejsze – 

2 _______________________________. Łazienka jest niestety tylko 3 _______________________________, 

i bez prysznica, ale ma wannę, a to też ma swoje zalety. Nie ma też osobnej 4 _________________________. 

Ale za to na piętrze – same plusy.  Są dwie sypialnie z 5 _______________________________. 

Z jednej sypialni można 6 _______________________________!  O okoliczne atrakcje, gastronomię itp., 

możemy dopytać 7 _______________________________, ale z tego, co piszą w ogłoszeniu wynika, 

że wszędzie można 8 _______________________________.

Zobaczcie, czy Wam się podoba. Może już teraz zarezerwować?

Uściski!

Martyna
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Tak. Potrzebują opiekunów, którzy poprowadzą 

2 _____________________________________ 

dla dzieci podczas zwiedzania obiektu. Piszą o grupach 

3 _____________________________________.

ME

Aaaa, nie… To 5 _____________________________________. 

Jaka szkoda! A jeszcze dokładają kilogram słodyczy! Co za pech!

ME

Trzeba być odpowiedzialnym, umieć 4 _____________________________________, 

dbać o ich dobre samopoczucie i oferować pracę wysokiej jakości. Na początek 

proponują wynagrodzenie w wysokości 960 funtów!

ME

Ale Cindy’s Chocolate to 1 ______________________________________. 

Jaka tam może być praca dla Ciebie?

MAMA

TASK 5 (based on Focus Second Edition Student’s Book 1, Unit 3, p. 40, exercise 6)
Przeczytaj tekst. Uzupełnij luki 1–5 w SMSach zgodnie z treścią tekstu. Luki należy uzupełnić w języku 
polskim. W każdą lukę możesz wpisać od 1 do 5 wyrazów.

Mamo, znalazłam fajne ogłoszenie o pracę. W Cindy’s Chocolate.ME

Szukają opiekunów do pracy z dziećmi.ME

Jakie są wymagania? MAMA

Do pracy z dziećmi? MAMA

Olu, czy jesteś pewna, że będziesz mogła pogodzić tę pracę z nauką? MAMA

Sweet Job
Cindy’s Chocolate® needs energetic, young Activity Leaders to work with young 
children who come to visit our factory. As an Activity Leader you are responsible 
for organising activities for groups of ten children. The work is demanding but fun.
✼ Do you communicate well with children?
✼ Can you make our young customers feel welcome?
✼ Do you care about the quality of your work?

If the answer is yes, reply today to www.cindyschocolate.co.uk!

Starting salary £960 per month (full-time) plus 1 kilogram of chocolate products.
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TASK 6 1  based on High Note Student’s Book 1, Unit 3, p. 42, exercise 2)
Usłyszysz dwukrotnie wypowiedź na temat marnowania żywności. Na podstawie informacji zawartych 
w nagraniu, uzupełnij luki 1–7 w blogu poniżej. Luki należy uzupełnić w języku angielskim. W każdą lukę 
możesz wpisać od 1 do 4 wyrazów.

               

ECO-BLOG
by Friends of Earth

Hi everyone!

Today’s topic is: STOP FOOD WASTE!!!

Just a few facts about us:

❘❘❘❘  An average British family wastes 1 _______________________ meals worth £60 a month! 

Stop wasting food and save up to 2 _______________________ pounds in your annual budget!

❘❘❘❘  The foods we waste most are: bread, 3 _______________________ and milk. To be exact, we waste 

24 million 4 _______________________ and almost 6 million glasses of milk a day. The same goes for 

potatoes.

How to avoid food waste?

CONTROL YOUR SHOPPING HABITS!

1 Don’t buy the food you still have 5 _______________________.

2 Don’t buy too many things at a time.

3 Check the 6 _______________________ on food and eat it before they expire.

If you don’t follow these simple rules, you are bound to throw some food away!

STOP FOOD WASTE!!!

If you have any more useful tips, please share them with us.
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TASK 7 (based on Focus Second Edition Workbook 1, Unit 4, p. 59, exercise 7)
Przeczytaj tekst. Uzupełnij luki 1–7 w streszczeniu zgodnie z treścią tekstu. Luki należy uzupełnić 
w języku polskim. W każdą lukę możesz wpisać od 1 do 3 wyrazów.

Eton College is probably the most famous school in Britain. It is very old, but other schools are 
even older. So why do people know Eton better than other schools?

Eton is famous because of the people who go there. When students leave the school, they are 
called ‘Old Etonians’. Prince William and Prince Harry are Old Etonians. So is Tom Hiddleston, 
who plays Loki in the Thor and Avengers movies.

To get into the school, a student has to pass an exam … and be a boy. There are no girls at the 
school. The students wear a special uniform with a long jacket, called a morning coat, and a white 
tie around their necks.

It is important for students at the school to work hard in class. Every year, the cleverest students 
go to study at Oxford or Cambridge University. Sports are also important. Cricket is very popular 
in the summer but the boys don’t have to play that sport. They can choose something else if they 
prefer. Character is also important. Most Old Etonians are very confi dent people who know what 
they want.

Eton to prawdopodobnie najbardziej znana szkoła w Wielkiej Brytanii, chociaż nie dlatego, 

że 1 ______________________. Jej sława związana jest z 2 ______________________ tej szkoły. 

3 ______________________ nazywani są „Old Etonians”. Do tej grupy należą chociażby książęta 

William i Harry czy Tom Hiddleston (znany z ról w fi lmach z cyklu Thor czy Avengers). 

Żeby dostać się do tej szkoły nie wystarczy zdać egzamin. Trzeba jeszcze 4 ______________________. 

Uczniów Eton obowiązuje określony ubiór – w którego skład wchodzi żakiet o wydłużonych 

połach (morning coat) i 5 ______________________. Uczniowie dużo się uczą, ponieważ ich celem 

jest dostanie się na studia na uniwersytety w Oksfordzie lub Cambridge. Oprócz nauki ważny jest 

także sport. Uczniowie mogą wybierać spośród szerokiej oferty zajęć. Nieobowiązkowym 

ale bardzo 6 ______________________ jest krykiet. Oprócz solidnej wiedzy i dobrej kondycji 

fi zycznej, absolwentów Eton cechuje 7 ______________________.
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TASK 8 2  based on High Note Student’s Book 1, Unit 4, p. 56, exercise 3–4)
Usłyszysz dwukrotnie rozmowę na temat drogi do szkoły. Na podstawie informacji zawartych 
w nagraniu, uzupełnij luki 1–8 w streszczeniu poniżej. Luki należy uzupełnić w języku angielskim. 
W każdą lukę możesz wpisać od 1 do 4 wyrazów.

               

UNUSUAL WAYS TO TRAVEL TO SCHOOL
Most students walk or ride a bike to school, sometimes they 1 _______________________________ from 

their parents or get there by bus. Most, but not all.

1 CHiNA
Students from a tiny village high in the mountains climb 2 _______________________________ 

to get to school. The school is just one kilometre away from their homes, but it takes 

3 _______________________________ to get there. As this journey is dangerous, students come back home 

from school 4 _______________________________.

2 CANADA
For two winter months, about 5 _______________________________ of the Rideau Canal freezes. 

The ice is so strong that 6 _______________________________ to school on the other side of the canal.

3 POLAND – THE UK – AND BACK
Jonathan Davey has classes at the University of London 7 _______________________________. 

But he doesn’t live in London. He checked that it would be cheaper to move to Gdańsk (Poland), 

8 _______________________________ to London for his classes, stay two nights with his London friends 

and then go back to his place in Gdańsk! They say that he saves £10 000 a year! Or maybe it’s a fake?
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 JACK’S SCHOOL – FACT FILE
Type of school: 1 _______________________________ secondary

Age of students: 2 _______________________________ – 18

The way to dress: casual, e.g. 3 _______________________________, trainers, jeans, T-shirts

Homework: too much – 4 _______________________________ a day 

Sports: football, volleyball, 5 _______________________________

Languages: Spanish, German, French, Russian;

available soon: 6 _______________________________

Extra activities: e.g. volleyball school team, theatre group
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TASK 9 3  based on Focus Second Edition Student’s Book 1, Unit 5, p. 70, exercise 7)
Usłyszysz dwukrotnie rozmowę na temat pewnej szkoły. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu 
uzupełnij luki 1–6 w tabeli rozmowy. Luki należy uzupełnić w języku angielskim. W każdą lukę możesz 
wpisać od 1 do 3 wyrazów.

TASK 9 3  based on Focus Second Edition Student’s Book 1, Unit 5, p. 70, exercise 7)
Usłyszysz dwukrotnie rozmowę na temat pewnej szkoły. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu 
uzupełnij luki 1–6 w tabeli rozmowy. Luki należy uzupełnić w języku angielskim. W każdą lukę możesz 
wpisać od 1 do 3 wyrazów.

 JACK’S SCHOOL – FACT FILE
Type of school: 1 _______________________________ secondary

Age of students: 2 _______________________________ – 18

The way to dress: casual, e.g. 3 _______________________________, trainers, jeans, T-shirts

Homework: too much – 4 _______________________________ a day 

Sports: football, volleyball, 5 _______________________________

Languages: Spanish, German, French, Russian;

available soon: 6 _______________________________

Extra activities: e.g. volleyball school team, theatre group



Many shops o� er di� erent toys for boys and girls. Boys’ toys 

often involve building or technology while girls’ toys involve 

role-playing and arty things – and too many of them are pink! 

The people behind the campaign, Let Toys be Toys, want to stop 

this gender stereotyping. They say kids should be free to choose 

which toys to play with and that all children need to play with 

di� erent toys to develop di� erent skills. ■
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TASK 10 (based on High Note Student’s Book 1, Unit 5, p. 69, exercise 7)
Przeczytaj tekst. Uzupełnij luki 1–6 w blogu zgodnie z treścią tekstu. Luki należy uzupełnić w języku 
angielskim. W każdą lukę możesz wpisać od 1 do 3 wyrazów.

               

Anne's blog       ✽ ✼ ✽

I live in a big family. I have two younger brothers and a little sister. I often buy toys for them, 

so I’m interested in what 1 _______________________________ offer. But recently I read about 

a campaign Let toys be toys and I realised how many stereotypes there are when it comes to toys for 

2 _______________________________. Boys’ toys usually involve 3 ______________________________. 

Girls’ toys relate to playing roles and developing artistic skills. And the most popular colour for them 

4 _______________________________. The organisers of the campaign Let toys be toys would like 

5 _______________________________ this stereotyping. In their opinion, all children should freely choose 

toys to play with. They say it’s important for children to play with different toys because in this way 

6 _______________________________ different skills. So instead of buying the next birthday presents 

for my brothers and sister myself, I’ll just take the kids shopping!
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TASK 11 (based on Focus Second Edition Student’s Book 1, Unit 6, p. 80, exercise 1)
Przeczytaj tekst. Uzupełnij luki 1–7 w SMS-ach na stronie 14 zgodnie z treścią tekstu. Luki należy 
uzupełnić w języku polskim. W każdą lukę możesz wpisać od 1 do 4 wyrazów.

               

A day to remember
Yesterday I ran the London Marathon! I dressed up as a mouse to raise money for the charity WellChild.

My group started at 9.45. At fi rst, it was impossible to run fast because there were so many runners. 

All the runners were in weird costumes – one runner wore a Dracula outfi t, there was a woman in 

a wedding dress, and lots of runners came in different animal costumes.

After half an hour, I had more space around me. I remembered to run at the same speed and to take 

a drink of water every fi fteen minutes. After twelve miles I was really tired. Suddenly, I saw my mum 

and my sister in the crowd near Tower Bridge. And after that, I felt a lot better!

Then I just concentrated on running. I reached the fi nishing line in 3 hours 42 minutes. Finally, I got my 

medal. I was really pleased. They told me I raised £1,000!
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TASK 11 (based on Focus Second Edition Student’s Book 1, Unit 6, p. 80, exercise 1)
Przeczytaj tekst. Uzupełnij luki 1–7 w SMS-ach na stronie 14 zgodnie z treścią tekstu. Luki należy 
uzupełnić w języku polskim. W każdą lukę możesz wpisać od 1 do 4 wyrazów.
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a drink of water every fi fteen minutes. After twelve miles I was really tired. Suddenly, I saw my mum 

and my sister in the crowd near Tower Bridge. And after that, I felt a lot better!

Then I just concentrated on running. I reached the fi nishing line in 3 hours 42 minutes. Finally, I got my 

medal. I was really pleased. They told me I raised £1,000!
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Nie wiem, od czego zacząć. Biegłem, żeby 1 ______________________________ 

WellChild. Moja grupa wystartowała o 9.45. Uczestników było tylu, 

że na początku trudno było mówić o biegu. Wielu biegaczy poprzebierało się 

za 2 _____________________________. Ale byli też Dracula czy panna młoda. 

ME

 Poniżej 7 ______________________________________. No i dostałem 

medal. Ale najważniejsze, że zebrałem na WellChild 1000 funtów!

ME

Nie.  Piłem 5 ______________________________________. Mniej więcej 

po 20 kilometrach 6 ______________________________________, ale jak 

zobaczyłem w tłumie mamę i siostrę, od razu poczułem się lepiej.

ME

Ja się przebrałem za mysz. 3 ______________________________________ 

zrobiło się wokół mnie trochę więcej miejsca. Zacząłem biec, starając się 

4 ______________________________________ tempo.

ME

Hanka! Udało się!ME

TAK!ME

Opowiadaj! HANKA

A ty? HANKA

Jaki miałeś czas? HANKA

Nie zapomniałeś o wodzie? HANKA

 Gratulacje! Jesteśmy z Ciebie bardzo dumni!!! HANKA

Nie mów! Pobiegłeś?! W londyńskim maratonie?! HANKA
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TASK 12 (based on High Note Workbook 1, Unit 6, p. 65, exercise 8)
Przeczytaj tekst. Uzupełnij luki 1–7 w e-mailu zgodnie z treścią tekstu. Luki należy uzupełnić w języku 
polskim. W każdą lukę możesz wpisać od 1 do 4 wyrazów.

               

Why is Kröller Müller museum in the Netherlands my favourite art gallery? First of all, it’s in 
the middle of a park. The best thing about going there is that there are bikes in the park, and 

you can take one and cycle through the forest. The gallery has a lot of Van Gogh’s paintings. I think 
they are more interesting than his paintings in Paris and Amsterdam because they aren’t as famous as 
those paintings. It’s nice to see something new. The most popular Van Gogh’s painting in the museum 
is his ‘Terrace of a Café at Night’. I think it’s the most beautiful painting in the world! I love it.

There’s also a sculpture garden. I don’t think the sculptures are as fascinating as the paintings 
but on a summer day it’s nicer to be outside than inside. The museum is more expensive than other 
museums and galleries but I love going there.

               

 Od Ada
 Do Rafał 
 Temat Kröller Müller ✩

Cześć Rafał!

Spędzam weekend w 1 _______________________________ i właśnie odwiedzam moją ukochaną galerię 

obrazów w muzeum Kröller Müller. Ponieważ galeria jest 2 _______________________________, bardzo 

przydają się rowery, dostępne dla zwiedzających. Cudownie jest jechać rowerem przez las do samej 

galerii.  W galerii jest mnóstwo obrazów Van Gogha, tych 3 _______________________________ obrazy 

w Paryżu czy Amsterdamie, a przez to ciekawszych. Można tam zobaczyć np. Taras kawiarni w nocy – 

według mnie 4 _______________________________.

Oprócz galerii, w parku jest również ogród rzeźb. Do mnie bardziej przemawiają obrazy, ale w pogodny 

dzień miło jest poobcować ze sztuką 5 _______________________________. Co prawda, ceny biletów 

6 _______________________________ innych muzeów i galerii, ale i tak uwielbiam to muzeum! 

Do zobaczenia w przyszłym tygodniu,

Ada
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TASK 13 (based on Focus Second Edition Student’s Book 1, Unit 7, p. 88, exercise 2-3)
Przeczytaj tekst. Uzupełnij luki 1–6 w tabeli zgodnie z treścią tekstu. Luki należy uzupełnić w języku 
angielskim. W każdą lukę możesz wpisać od 1 do 2 wyrazów.

               

Machu Picchu sits on top of a mountain 2,430 metres high and the views are amazing! The Incas built 
the city around 1450, but they abandoned it 100 years later. In 1911 the explorer Hiram Bingham 
discovered it again. Now, it’s a popular destination for tourists – around 1 million people visit the 
ruins every year. It became a UNESCO World Heritage Site in 1983. Try to arrive on foot – there are 
organised three-day and seven-day walks with a guide. If you’re not feeling very active, you can also 
get there by bus or by train.

The city of Machu Picchu, Peru – Fact File

Location: mountain top, at 2,430 m above the sea level

1 ________________________ by 
the Incas:

around 1450

Left by the Incas: around 2 ________________________

3 ________________________: in 1911 by Hiram Bingham

A UNESCO World Heritage Site: since 4 ________________________

Visitors: 5 ________________________ a year

How to get there: a)  6 ________________________ – with a guide

b) by bus

c) by train
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TASK 14 4  (based on High Note Student’s Book 1, Unit 7, p. 91, exercise 2)
Usłyszysz dwukrotnie rozmowę na temat planów wakacyjnych. Na podstawie informacji zawartych 
w nagraniu, uzupełnij luki 1–6 w emailu poniżej. Luki należy uzupełnić w języku angielskim. 
W każdą lukę możesz wpisać od 1 do 4 wyrazów.

               

 From Harry
 To Donald; Brad 
 Subject Your visit to London  ✩

Hi guys!

Only 1 _______________________________ left and … holiday time! I can’t wait for you to come! 

I’d like to show you so many things that just a month may not be enough. Which of the 

2 _______________________________ would you like to see? Do you like the theatre? I talked to my friend 

Emma and she suggested really nice things, like the 3 _______________________________ in Regent’s Park. 

You can watch the show and 4 _______________________________ at the same time. There will surely 

be some great exhibitions at the British Museum. We don’t have to see all of them in one go! The entrance 

5 _______________________________ so we can really go there as many times as you want, if you fancy 

that. Emma also mentioned 6 _______________________________ in Tooting. She says it’s brilliant.

Let me know your thoughts. I would really like you to enjoy your stay.

CU!

Harry
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TASK 15 (based on Focus Second Edition Student’s Book 1, Unit 8, p. 98, exercise 1)
Przeczytaj tekst. Uzupełnij luki 1–5 na plakacie zgodnie z treścią tekstu. Luki należy uzupełnić w języku 
polskim. W każdą lukę możesz wpisać od 1 do 4 wyrazów.

Will there still be polar bears in the world in 2100?
Polar bears need sea ice to hunt, rest and travel. But the ice in the Arctic is melting because of 
global warming. Scientists believe that some time between 2059 and 2078, there will be no sea ice 
in summer in the Arctic Sea. The polar bears’ habitat will become smaller and smaller. Bears won’t 
get enough food in the summer; they won’t be able to feed their young and many bears will die in 
winter.

There are now between 20,000 and 25,000 polar bears in the world. Some scientists predict that 
sixty percent will disappear before 2050.

RATUJMY NIEDŹWIEDZIE POLARNE!!!

DZIŚ Niedźwiedzie polarne potrzebują lodu 

morskiego do 1 ______________________, 

odpoczynku i aby się przemieszczać.

Obecnie populacja niedźwiedzi polarnych wynosi 

20,000 – 25,000.

DO 2050 2 _______________________________ 

jest przyczyną topnienia lodów Arktyki.

Do roku 2050 populacja niedźwiedzi zmniejszy 

się o 3 _______________________________ 

i wyniesie ok. 8,000 – 10,000.

   

2059-2078 Naturalne środowisko życia niedźwiedzia 

polarnego niepokojąco 

4 _______________________________. 

W końcu latem zabraknie lodu 

na Oceanie Arktycznym.

Kiedy nie będzie lodu, niedźwiedzie nie znajdą 

wystarczającej ilości pożywienia. Latem nie 

zdołają 5 _______________________________ 

i wiele z nich zginie zimą.

  

2100 Czy niedźwiedzie polarne wyginą 6 _______________________________ XXI wieku?!

RATUJMY NIEDŹWIEDZIE POLARNE!!!
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TASK 16 (based on High Note Student’s Book 1, Unit 8, p. 108, exercise 9)
Przeczytaj tekst. Uzupełnij luki 1–4 w blogu zgodnie z treścią tekstu. Luki należy uzupełnić w języku 
polskim. W każdą lukę możesz wpisać od 1 do 4 wyrazów.

A recent survey suggests that many teenagers now prefer to communicate online than in person 
face-to-face. In the survey, fi fty percent of teenagers said they feel more confi dent when they can 
type messages to friends. They also prefer texting because it’s quick and easy, and it gives them 
more time to think.

In another survey, nearly half of the families with children said they text each other when they’re 
at home!

               

Z ZYCIA NASTOLATKÓW
Przeczytałam niedawno wyniki badań na temat naszych preferencji dotyczących środków komunikacji 

z innymi osobami. Ponieważ te wyniki mocno mnie zaskoczyły, chciałabym was zapytać, czy się z nimi 

zgadzacie.

Wyniki badań zdają się sugerować, że wielu z nas woli komunikować się z innymi ludźmi 

1 _______________________________ niż osobiście. Podobno 2 _______________________________ 

w naszej grupie wiekowej odczuwa większą pewność siebie, gdy wysyła się SMS-y, niż gdy rozmawia 

się osobiście. Czyli że rozmowa z kimś twarzą w twarz nas onieśmiela? Argumentami za wysyłaniem 

SMS-ów – podawanymi w tych badaniach – są, z jednej strony 3 _______________________________, 

z jaką można je napisać, a z drugiej – fakt, że można dać sobie czas do namysłu, zanim się go napisze. 

Może coś w tym jest?

Inne badanie pokazało, że blisko połowa rodzin, w których są dzieci, 4 _____________________________ 

nawet wtedy, kiedy są w domu!

Powiedzcie, że nie jest tak źle!

Czekam na Wasze wpisy.

.
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TASK 17 (based on High Note Student’s Book 1, Unit 9, p. 117, exercise 2)
Przeczytaj tekst. Uzupełnij luki 1–6 w SMS-ach zgodnie z treścią tekstu. Luki należy uzupełnić w języku 
polskim. W każdą lukę możesz wpisać od 1 do 5 wyrazów.

               

Cycle ball, or radball, is basically playing football on a bike in a gym. There are two players in each team. 
They have to hit the ball with their heads or the front wheels of their bikes. They mustn’t put their feet on 
the ground at any time. The goalkeepers can use their hands but the other players mustn’t touch the ball 
with their hands. It’s simple and fun but you must be good at riding a bike if you want to play radball.

No, jeździsz na rowerze, odbijasz piłkę 3 ______________________________________ i starasz 

się strzelić bramkę. Nie wolno ci 4 ______________________________________ podłogi. 

No i żaden gracz 5 ______________________________________ nie może dotknąć piłki.

ME

Nie! Drużyny są 2 ______________________________________, 

z czego jeden zawodnik jest bramkarzem .

ME

Bartek, w klubie otwierają sekcję radballa.ME

Nie, nie na boisku.ME

To do jutra w klubie.ME

1 ______________________________________.ME

To taka forma piłki nożnej, tylko na rowerach.ME

Podobno to niezła zabawa. Zapisujemy się?ME

Czego? BARTEK

A gdzie? BARTEK

Jak to? Rowerzyści na boisku? BARTEK

Może najpierw pójdźmy do klubu popatrzeć, jak trenują? BARTEK

Aha. Wiesz coś jeszcze o zasadach? BARTEK

I tam ma się zmieścić po 11 zawodników z obu drużyn na rowerach?! BARTEK

To rzeczywiście podobne do tradycyjnej piłki nożnej. Tylko najpierw 

trzeba 6 ______________________________________!

BARTEK
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Hi, Tom. How’s it going?ZOSIA

Really? What kind of animals did you look after?ZOSIA

Lucky you! I love monkeys! And what sort of things did you do […] ?ZOSIA

Wow! Were you there on holiday?ZOSIA

And did they give you any free time?ZOSIA

So did you go on any safaris while you were there?ZOSIA

And were there lots of mosquitoes?ZOSIA

But you’d recommend it?ZOSIA

So what was the worst thing about the trip?ZOSIA

I gave food to the monkeys, I cleaned their cages, 

I planted vegetables and I helped with the cooking. […]

TOM

Yes, I went two or three times and took hundreds of photos! The best safari was when I went 

horse-riding in a nature reserve where there were lions, rhinos and giraffes. It was amazing! […]

TOM

Well, the accommodation was a bit basic – a bit like camping, really, and I had to 

sleep in a bedroom with nine other people. It was hard to get to sleep sometimes.

TOM

Hi, Zosia. I’m fi ne. I’ve just come back from South Africa. TOM

No, I wasn’t. […] I volunteered on a wildlife project for a month. TOM

Mainly monkeys. I volunteered at a monkey hospital. TOM

Yes, we had two days off each week. TOM

Yes! It was an amazing experience. It was great to feel that 

you were really helping these animals.

TOM

No, not really. I suppose that was because it was winter when I was there. TOM

TASK 18 (based on High Note Student’s Book 1, Unit 10, p. 139, exercise 10)
Przeczytaj rozmowę na czacie. Uzupełnij luki 1–7 w e-mailu zgodnie z treścią dialogu. Luki należy 
uzupełnić w języku polskim. W każdą lukę możesz wpisać od 1 do 3 wyrazów.
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TASK 18 page 2

               

 Od Zosia
 Do Basia 
 Temat Wolontariat ✩

Cześć Basiu!

Wiesz, rozmawiałam z moim kolegą Tomem, który właśnie wrócił z Afryki. Tom uczestniczył tam 

w 1 _______________________________ projekcie opieki nad dzikimi zwierzętami. Zgłosił się jako 

wolontariusz, żeby 2 _______________________________ małpami. Do jego obowiązków 

3 _______________________________ zwierząt, sprzątanie ich klatek, uprawa warzyw oraz pomoc 

w kuchni. Tom pracował przez 4 _______________________________ w tygodniu. W czasie wolnym kilka 

razy uczestniczył w safari: zrobił setki zdjęć. Na jednej z takich wypraw jeździł konno po rezerwacie 

zamieszkiwanym przez lwy, nosorożce i żyrafy. Tom był w Afryce zimą i pewnie dzięki temu nie 

5 _______________________________. Jedyną rzeczą, na którą narzekał, było zakwaterowanie. 

W jednym pomieszczeniu spało w sumie 6 _______________________________ i czasem trudno było 

zasnąć. Ale samo doświadczenie i uczucie, że naprawdę pomaga się zwierzętom – NIEZWYKŁE!

Zastanawiam się, czy nie spróbować.

A co Ty o tym myślisz?

Zosia
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