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Gateway 3 (3–4)
poziom rozszerzony
Dom
Żywienie

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.

advantage            keep            take            favour            see            rent

Nowadays sharing a fl at is a necessity for lots of young people, and 
students in particular. Our magazine was interested in fi nding out 
what our readers think of this experience. Below we publish two letters 
that are the most representative of the varied opinions that we have 
received.

‘At the moment I’m living in a small fl at in the town centre. 
I 1.1           it on my own since my fl atmate, Dorothy, 
moved out a few weeks ago. The change has been an enormous 
one. Although Dorothy and I got along most of the time, the sense 
of independence since she left has been incredible. So, I suppose 
I 1.2           living on my own as long as I can make it 
fi nancially.’ 

Sharon

‘I’ve been sharing fl ats with quite a few people since I began my studies 

three years ago and I 1.3         this experience as a very 

positive one so far. Despite the obvious 1.4         of having 

to put up with someone else’s habits, sharing a fl at can be a great 

experience and result in fi nding a lifelong friend. I’m all for fl at-sharing.’ 

Nathan
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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 They’re arriving at about 8, aren’t they? So, I’m afraid I won’t see them today. I (leave/

then)                        .

2.2 Dan is outside. He (work/garden)                         

since he came back from the o�  ce.

2.3 I’ve arranged to meet Mark at the tennis courts at 5. So, from 5 to 6 pm I (play/

tennis)                        .

2.4 I hope that Tom will agree to look after our dog while we’re away. I (not talk/him/it/yet)

                        about that.

3 Uzupełnij luki w zdaniach (3.1 – 3.4), przekształcając wyrazy z nawiasów 
w taki sposób, by utworzyć poprawne i logiczne zdania. Wymagana jest 
pełna poprawność gramatyczna i ortogra� czna wpisywanych wyrazów. (4 pkt)

3.1 Some people              [ESTIMATE] the importance of a balanced 

diet and eat too much unhealthy food.

3.2 The view from the top � oor was absolutely              [STUN].

3.3 We live on the outskirts and we often go for a walk in the              

[NEAR] woods.

3.4 I’m afraid we won’t be able to get on the plane. The � ight has been 

             [BOOK], which means they’ve sold too many tickets.
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