ZESTAW MATURALNY:
ELEMENTY WIEDZY O KRAJACH ANGIELSKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO
Rozmowa wstępna (2 minuty)
Pytania dla egzaminującego.
1. How do you learn foreign languages?
2. Which English-speaking country wouldn’t you like to visit?
3. Describe one holiday from an English-speaking country.
4. Have you ever travelled to an English-speaking country? Describe it in more detail.
5. Is it possible to learn English at school? Why or why not?

Zadanie 1 (4 minuty)
Razem z koleżanką z Belgii podczas wymiany językowej macie za zadanie wykonać prezentację na temat
dowolnego kraju angielskojęzycznego. Podczas rozmowy omówcie poniższe kwestie:
Wybór kraju

Zakres prezentacji

Źródła materiałów

Podział zadań
(Rozmowę rozpoczyna zdający)

Wersja dla egzaminującego.
Jest pan/pani koleżanką zdającego. Wspólnie omówcie wykonanie prezentacji na temat dowolnego kraju
angielskojęzycznego. 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 prezentacja powinna być w wersji papierowej, a nie elektronicznej.
• Uważa pan/pani, że prezentacja powinna dotyczyć jednego konkretnego zagadnienia związanego z
krajem, np. historii lub kultury.

Zadanie 2 (3 minuty)

Pytania dla egzaminującego.
Why do you think the girl is taking the photo of the monument?
Is it important to learn other languages than English? Why or why not?
Describe a situation when you had to speak with someone in English.

Zadanie 3 (5 minut)
Popatrz na Zdjęcie 1, Zdjęcie 2 i Zdjęcie 3.
Wybierasz się z kolegą Anglikiem i jego młodszym rodzeństwem do jednej z londyńskich atrakcji
turystycznych. Masz do wyboru trzy możliwości.
• Wybierz tę atrakcję turystyczną, która najbardziej ci odpowiada, i uzasadnij swój wybór.
• Wyjaśnij, dlaczego odrzucasz pozostałe atrakcje.

Zdjęcie 1

Zdjęcie 2

Zdjęcie 3

Pytania dla egzaminującego. Proszę zadać dwa z poniższych pytań.
1. Some people claim that travelling abroad and learning foreign languages is a waste of time. Do you
agree with them? Why or why not?
2. Nowadays there are more and more foreign holidays that we celebrate in Poland, like Halloween or
St. Patrick’s Day. What is your opinion on this kind of trend?
3. There are many stereotypes about Americans. Give examples of some of them and say if you think
they are true or not.
4. The United States is often described as a “melting pot”. Describe what is meant by this expression.

