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Miejsce na 
naklejkê 
z kodem
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KOD ZDAJ¥CEGO

EGZAMIN MATURALNY
Z JÊZYKA ANGIELSKIEGO

Instrukcja dla zdaj¹cego:

1. Proszê sprawdziæ, czy arkusz egzaminacyjny zawiera wszystkie strony
 Ewentualny brak nale¿y zg³osiæ przewodnicz¹cemu zespo³u 
    nadzoruj¹cego egzamin.

2. Obok ka¿dego zadania podana jest maksymalna liczba
    punktów, któr¹ mo¿na uzyskaæ za jego poprawne rozwi¹zanie.

3. Nale¿y pisaæ czytelnie, tylko w kolorze niebieskim lub czarnym.

4. B³êdne zapisy nale¿y wyraŸnie przekreœliæ. Nie wolno u¿ywaæ 
    korektora.
5. W karcie odpowiedzi zamaluj ca³kowicie kratkê z liter¹ 
    oznaczaj¹c¹ odpowiedz, np.     . Jeœli siê pomylisz b³êdne 
    zaznaczenie obwiedŸ kó³kiem       i zamaluj       inn¹ odpowiedŸ.
  

¯yczymy powodzenia!
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POZIOM PODSTAWOWY

dysleksja

ROZWI¥ZANIA I ODPOWIEDZI



ROZMOWY STEROWANE 

Zadanie 1.  
Zapoznaj si� z opisem trzech sytuacji. Twoim zadaniem b�dzie odegranie wskazanych 

ról. 

A. UZYSKIWANIE I UDZIELANIE INFORMACJI

Jeste� na wymianie j�zykowej w Wielkiej Brytanii. W rozmowie z kole�ank� z 

Wielkiej Brytanii zapytaj: 

- w jakim wieku dzieci rozpoczynaj� nauk� w Anglii 

- co robi� po uko�czeniu szkoły �redniej 

-  ile godzin lekcyjnych maj� w tygodniu 

(Rozmow� rozpoczyna egzaminuj�cy)   

B. RELACJONOWANIE WYDARZE�

Rozmawiasz z kole�ank� z Wielkiej Brytanii o swojej wakacyjnej pracy. 

Opowiedz: 

-jak zdobyła� prac�  

-jak wygl�dał twój dzie� pracy 

-z kim pracowałe�

 (Rozmow� rozpoczyna egzaminuj�cy)  

C. NEGOCJOWANIE

Pracujesz w wakacje na farmie w Anglii. Rozmawiasz z pracodawc�. 

-popro� o wolne niedziele i podaj uzasadnienie 

-nie zgód� si� z argumentami pracodawcy 

-zaproponuj kompromisowe rozwi�zanie 

(Rozmow� rozpoczyna zdaj�cy)  



ROZMOWA NA PODSTAWIE ILUSTRACJI 

Zadanie 2.  

Opisz poni�sz� ilustracj� i odpowiedz na pytania egzaminuj�cego 

Pytania do ilustracji (zamieszczone wył�cznie w zestawie dla 

egzaminuj�cego) : 

1. What do you think the people in the picture are going to do? Why do you 

think so?  

2. What kinds of sport do you enjoy playing? Why? 


