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Gateway 3 (1–2)
poziom rozszerzony
Człowiek
Podróżowanie i turystyka

1 Przeczytaj tekst. Uzupełnij każdą lukę (1.1 – 1.4), przekształcając jeden 
z wyrazów z ramki w taki sposób, by powstał spójny i logiczny tekst. 
Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortogra� czna 
wpisywanych wyrazów. (4 pkt)

Uwaga: dwa wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.

make            remain            protect            allow            have            danger

Mass tourism is generally considered to be a bene� cial phenomenon 
– the tourist industry provides investment and employment and it 
1.1             ordinary people, rather than only 
a few select people, to travel and admire the world’s wonders. However, 
mass tourism is also threatening a number of natural and historic sites 
with destruction.

Machu Picchu, the lost city of the Incas, might serve as a good 
example of how 1.2             mass tourism 
can be to archaeological sites. Before it was discovered for the 
rest of the world by Hiram Bingham in 1911, the ancient ruins 
1.3             hidden for centuries. Recently, the 
city has been put on the UNESCO list of endangered sites, as the mere 
numbers of tourists visiting the place pose a serious threat. Places of 
natural beauty do not seem to be doing much better. � e Great Barrier 
Reef, which is the largest reef system in the world, is exceptionally 
fragile, and without proper 1.4        , it might disappear 
within a generation.
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� e star sign Sagittarius is believed to include some of the most positive 

personality pro� les. People who were born under this sign are more o� en than 

not 3.1           [CHEER] and optimistic individuals who have 

a very positive in� uence on those among them. Most Sagittarians consider 

themselves to be 3.2           [FORTUNE] in life and are o� en 

ready to give a helping hand to those who might be less lucky. Sagittarians 

believe in “fair play” and can 3.3           [OCCASION] 

get angry if someone breaks the rules. However, their light-hearted attitude 

sometimes makes them disorganised and likely to forget about their 

3.4           [APPOINT].

2 Uzupełnij zdania 2.1 – 2.4, wykorzystując podane w nawiasach wyrazy 
w odpowiedniej formie. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, 
natomiast trzeba – jeżeli jest to konieczne – dodać inne wyrazy, by otrzymać 
logiczne i gramatycznie poprawne zdania. Wymagana jest pełna poprawność 
ortogra� czna wpisywanych fragmentów. (4 pkt)

Uwaga: w każdą lukę można wpisać maksymalnie sześć wyrazów, wliczając w to wyrazy 
już podane.

2.1 Sorry, I didn’t answer your call. I (listen/music)                    

on my headphones so I didn’t hear the phone.

2.2 We had to take the train because our car (break down)                    

a few days before.

2.3. My brother is really into photography. He (currently/do)                  

an advanced photographic course.

2.4 Have you been here before? You (seem/know)                  

the town quite well.

3 Przeczytaj tekst. Uzupełnij każdą lukę (3.1 – 3.4), przekształcając wyrazy 
z nawiasów w taki sposób, by powstał spójny i logiczny tekst. Wymagana 
jest pełna poprawność gramatyczna i ortogra� czna wpisywanych wyrazów. (4 pkt)
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