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PRZYKŁADOWY ZESTAW ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH 
WERSJA ZDAJĄCEGO 

TEMATY: • DOM • KULTURA • ŻYCIE RODZINNE I TOWARZYSKIE 
 

 

  ZADANIE 1 

  3 MINUTY  

Twoja kuzynka z Kalifornii właśnie rozpoczyna studia w Polsce. Chwilowo mieszka u Ciebie, ale rozwaŜa 
znalezienie nowego lokum i wyprowadzkę. Udziel jej rady. Porusz następujące kwestie: 

 

 

 

 

Rozmowę rozpoczyna egzaminujący. 

 

  ZADANIE 2  

  4 MINUTY 

 

 

  

WyposaŜenie 
mieszkania 

Opłaty Lokalizacja Twoje doświadczenia 
związane z sąsiadami 
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  ZADANIE 3 

  5 MINUT  

 

Popatrz na Zdjęcie 1, Zdjęcie 2, Zdjęcie 3. 

Na początku roku szkolnego chcesz zorganizować powakacyjne spotkanie towarzyskie dla swoich znajomych. Masz 
do wyboru  trzy lokalizacje przedstawione na zdjęciach.  
 

• Wybierz jedno miejsce, które będzie Twoim zdaniem, najbardziej odpowiednie i uzasadnij swój wybór. 

• Wyjaśnij, dlaczego odrzucasz pozostałe. 

 

Zdjęcie 1 

 

Zdjęcie 2 

 

Zdjęcie 3 
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PRZYKŁADOWY ZESTAW ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH 

WERSJA EGZAMINUJĄCEGO 
TEMATY: • DOM • KULTURA • ŻYCIE RODZINNE I TOWARZYSKIE 

 

 ROZMOWA WSTĘPNA 

 OK. 2 MINUT 

Egzaminujący wybiera z listy i zadaje zdającemu kilka pytań dotyczących różnych tematów nie wymienionych  

w jego zestawie. Na tę część egzaminu można poświęcić 2 minuty. Poniżej podajemy listę możliwych pytań: 

CZŁOWIEK 

What is your best friend like? 

Which is more important for you in your partner, appearance or personality? 

What do you look for in a friend? 

What kind of clothes do you like wearing on special occasions? 
 

DOM 
What household chores do you usually do at home? 

Would you like to live in the city or in the country? 

What would you like to change in your room and why? 

What kind of flatmate would you like to share a flat with? 
 

SZKOŁA 
What is your favourite subject at school and why? 

How do you usually prepare for tests and exams? 

What do you do to relax before tests and exams? 

What would you like to do when you pass all your exams? 
 

PRACA 
What is your dream job for the future? 

Which is more important for you, a great career or a great personal life? 

Would you like to work part-time as a university student and why? 

What kind of boss would you make? 
 

ŻYCIE RODZINNE I TOWARZYSKIE 
What is your favourite family celebration? 

What do you enjoy about being a young person? 

Who is your closest relative and why? 

What are you hobbies and interests? 
 

ŻYWIENIE 
What kind of food you couldn`t live without and why? 

What would you like to change about your diet? 

How often do you eat out and why? 

What is your favourite café, bar or restaurant and why? 
 

ZAKUPY I USŁUGI 
How often do you shop online and why? 

What kind of shops do you visit most often and why? 

Would you like to work as a shop assistant and why? 

Which do you prefer, shopping centres or supermarkets, and why? 
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TURYSTYKA I PODRÓŻOWANIE 
What`s your ideal holiday destination and why? 

How do you prefer to spend your holiday, on your own or with other people?  

Which do you prefer, planning your holiday in advance or just going and having fun? 

What is your favourite holiday accommodation and why? 

 
KULTURA 
Which do you prefer, watching films at the cinema or on DVD and why? 

What kind of music/books/films/art do you enjoy most and why? 

How often do you visit museums and art galleries and why? 

How often do you watch the news on TV and why? 

 
SPORT 
What are your favourite sports to watch/ practice? 

What sporting event would you like to win a ticket for and why? 

Which sports celebrity do you admire most and why? 

Would you like to take part in the Olympic Games and why? 

 
ZDROWIE 
How do you keep fit? 

What do you do to reduce stress in your life? 

How often and when do you visit a doctor? 

What bad habits would you like to give up? 

 
NAUKA I TECHNIKA 
How do you usually use your mobile phone/the Internet? 

Which contemporary invention is your number one and why? 

How often and when do you use modern technology to study/do the housework? 

What sort of gadgets you couldn`t live without and why? 

 
ŚWIAT PRZYRODY 
What do you do to be eco-friendly? 

What`s your favourite animal and why? 

What`s your favourite holiday weather and why? 

What natural disasters are you most afraid of and why? 

 
PAŃSTWO I SPOŁECZEŃSTWO 
What kind of crime do you find the most dangerous and why? 

What do you think about cheating in exams? 

Would you like to stand for elections and why? 

Which politician do you admire in particular and why? 

 
ELEMENTY WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH 
Would you like to live in London/New York and why? 

Would you like to spend Christmas in the UK? 

Which English-speaking country would you like to visit and why? 

Which British/American customs and traditions do you find interesting and why? 
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 ZADANIE 1  

 3 MINUTY  

Egzaminujący:  Let’s start with Task 1. Read the task. You have about half a minute for that. Then we will start.  

  Po upływie 30 sekund -  jeśli to konieczne - egzaminator pyta: Can you start now? 

  Wersja dla zdającego: 

Twoja kuzynka z Kalifornii właśnie rozpoczyna studia w Polsce. Chwilowo mieszka u Ciebie, 
ale rozwaŜa znalezienie nowego lokum i wyprowadzkę. Udziel jej rady. Porusz następujące 
kwestie: 

 

 

 

 

  Rozmowę rozpoczyna egzaminujący. 

 

  Dodatkowe uwagi dla egzaminującego: 

Jest Pan/Pani kuzynką zdającego. Rozpoczyna Pan/Pani studia w Polsce i nie chce dłuŜej mieszkać 
u rodziny. Chce Pan/Pani mieć więcej swobody, więc rozwaŜa wyprowadzkę do wynajętego 
mieszkania. Proszę poradzić się zdającego, jakie mieszkanie najlepiej wynająć.  

W zaleŜności od tego, jak potoczy się rozmowa, proszę włączyć do rozmowy wszystkie/wybrane 
punkty. 

� Proszę poprosić zdającego o dokładniejsze objaśnienie jakiejś kwestii. 
� Proszę grzecznie nie zgodzić się z jakąś sugestią tak, aby zdający musiał przedstawić kolejne 

argumenty lub zaproponować inne rozwiązanie. 
� Proszę wprowadzić do rozmowy dodatkowe okoliczności, np.: 

• Zaproponować wspólną wyprowadzkę i wynajęcie mieszkania. 

• Ma Pan/Pani ograniczony budŜet na wynajęcie mieszkania. 

• ZaleŜy Panu/Pani, aby mieszkanie było blisko krytego basenu. 

• RozwaŜa Pan/Pani wynajęcie mieszkania wraz z grupą znajomych z uczelni. 

 

Egzaminujący:  Thank you. Let’s move  on to Task 2. 

 

 

WyposaŜenie 
mieszkania 

Opłaty Lokalizacja Twoje doświadczenia 
związane z sąsiadami 
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ZADANIE 2  

 4 MINUTY  

 

Egzaminujący: Describe the picture. 

              Po upływie 10 sekund - jeśli to konieczne - egzaminator pyta: Can you start now? 

 

  Wersja dla zdającego: 

 

 

 

 

Egzaminujący: Thank you. I will now ask you three questions. 

 

Pytania dla egzaminującego 

 

1. Why is the man pointing at the picture? 

2. What kind of art exhibition would you like to see and why? 

3. Describe the most spectacular artistic event you have ever participated in. 

 

 

 

Egzaminujący:  Thank you. Let’s move  on to Task 3. 
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ZADANIE 3 

 5 MINUT  

 

Egzaminujący:   Read the task and think about what you’d like to say. You have about a minute to prepare.  

  Po upływie minuty - jeśli to konieczne - egzaminator pyta: Can you start now? 
 

Wersja dla zdającego 

Popatrz na Zdjęcie 1, Zdjęcie 2, Zdjęcie 3. 
Na początku roku szkolnego chcesz zorganizować powakacyjne spotkanie towarzyskie dla swoich 
znajomych. Masz do wyboru  trzy lokalizacje przedstawione na zdjęciach. 

 

Zdjęcie 1 

 

Zdjęcie 2 

 

Zdjęcie 3 

 

• Wybierz jedno miejsce, które będzie Twoim zdaniem, najbardziej odpowiednie i uzasadnij  
swój wybór. 

• Wyjaśnij, dlaczego odrzucasz pozostałe. 
 

 

Egzaminujący: Thank you. I will now ask you two questions. 
 

Pytania dla egzaminującego 

Proszę zadać zdającemu dwa z poniższych pytań 

1. Where do contemporary teenagers like to meet and spend their free time? 

2. Why are family events not fun for the young generation? 

3. How important are friends’ opinions when a teenager chooses free time activities? 

4. How do young people balance school and social life? 

 

Egzaminujący: Thank you. This is the end of exam. 


