ZESTAW MATURALNY 1
ŻYCIE RODZINNE I TOWARZYSKIE, SPORT,
ŚWIAT PRZYRODY
Rozmowa wstępna (2 minuty)
Pytania dla egzaminującego.
1. How do you learn foreign languages?
2. What job wouldn’t you like to do in the future?
3. What are the features of a good politician?
4. Describe a house of your dreams.
5. Do you like going to the cinema? Why? Why not?

Zadanie 1 (4 minuty)
Razem z koleżanką z Anglii podczas wymiany językowej macie za zadanie zorganizować
jednodniową imprezę sportową. Podczas rozmowy omówcie poniższe kwestie:

Wybór
dyscypliny

Termin
wydarzenia

Podział
zadań

Sposoby
promocji

(Rozmowę rozpoczyna zdający)

Wersja dla egzaminującego.
Jest pan/pani koleżanką zdającego. Wspólnie omówcie organizację jednodniowej imprezy sportowej
podczas wymiany językowej. Rozmowę rozpoczyna zdający. W zależności od tego, jak potoczy się
rozmowa, proszę włączyć do rozmowy wszystkie/wybrane punkty.
• Proszę poprosić zdającego o dokładniejsze objaśnienie jakiejś kwestii.
• Proszę grzecznie się nie zgodzić ze zdającym, tak aby musiał przedstawić dodatkowe argumenty
lub zaproponować inne rozwiązanie.
• Nie podoba się panu/pani podział zadań, jaki zaproponował zdający.
• Pana/pani zdaniem powinniście poprosić innych uczniów o pomoc w organizacji.
• Uważa pan/pani, że promowanie wydarzenia na portalach społecznościowych to nie jest dobry
pomysł.
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Zadanie 2 (3 minuty)

Pytania dla egzaminującego.
1. Why do you think the women have met in this place?
2. What are the disadvantages of old age?
3. Describe the last time you spent an enjoyable time with your grandparent or another elderly person.

Zadanie 3 (5 minut)
Popatrz na Zdjęcie 1, Zdjęcie 2 i Zdjęcie 3.
Planujesz zakup zwierzątka domowego. Masz do wyboru trzy zwierzątka.
• Wybierz to zwierzę, które najbardziej ci odpowiada, i uzasadnij swój wybór.
• Wyjaśnij, dlaczego odrzucasz pozostałe zwierzęta.

Zdjęcie 1

Zdjęcie 2

Zdjęcie 3

Pytania dla egzaminującego. Proszę zadać dwa z poniższych pytań.
1. Some people claim that giving animals as presents is not a good idea. What is your opinion?
2. What are the good and bad sides of small children owning pets?
3. What can we do to prevent endangered animals from dying out?
4. Some people claim that medicine and cosmetics should be tested on animals. What’s your opinion?
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