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Zestaw nr 4 

USTNY ZESTAW EGZAMINACYJNY 

z języka angielskiego 

2 minuty – Rozmowa wstępna 

Pytania znajdują się tylko w zestawie egzaminatora: 

1) Is reading books important to you? 

2) Do you use Facebook or Twitter? What for? 

3) Are you an eco-friendly person? Why?/Why not? 

4) What do you usually spend your pocket money on? 

4 minuty – Zadanie 1. Rozmowa z odgrywaniem roli. 

W czasie pobytu w Australii zaangażowałeś się w kampanię 

na rzecz obrony praw zwierząt. Pracujesz w biurze 

informacyjnym jednej z organizacji uczestniczącej w tej 

akcji. Dzwoni osoba zainteresowana przystąpieniem do 

waszej kampanii. Udziel jej informacji i rady. Poniżej 

podane są cztery kwestie, które musisz omówić w rozmowie 

z egzaminującym. 

 Cel kampanii 

 Program kampanii 

 Pierwsze spotkanie 

 Warunki współpracy 

Rozmowę rozpoczyna egzaminujący. 

3 minuty – Zadanie 2. Rozmowa na podstawie ilustracji. 

 

Źródło: https://www.flickr.com/photos/publik15/3315287756, Autor oryginału: Brak 

oznaczenia autora; Licencja, na której zdjęcie jest udostępnione: CC BY-NC-SA 2.0. 

Opisz zdjęcie  

Pytania egzaminującego (tylko w zestawie egzaminatora) 
1) Why do you think the people in the picture are  so 

sad? 

2) In your opinion, what actions should be taken to 

help victims of war conflicts?  

3) Describe a situation when you helped someone. 

5 minut – Zadanie 3. Rozmowa na podstawie materiału 

stymulującego. 

Przebywasz na stypendium w Anglii. Twoja szkoła chce 

wprowadzić nową dyscyplinę sportu do programu 

nauczania. Wybierz dyscyplinę, która najbardziej ci 

odpowiada. Masz do wyboru trzy możliwości. 

 Wybierz dyscyplinę, która twoim zdaniem, będzie 

bardziej odpowiednia i uzasadnij swój wybór. 

 Wyjaśnij, dlaczego odrzucasz pozostałe 

propozycje. 

 

1)  

               2)     

              3)        

Źródło: 

1.https://en.wikipedia.org/wiki/Bowling#/media/File:Bowlerbowling.JPG, 

Autor oryginału: Xiaphias; Licencja, na której zdjęcie jest udostępnione: 

CC BY-NC-SA 3.0 

2.https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Khayala_playing_table_tenni

s.jpg, Autor oryginału: Karpidis, Piraeus, Greece; Licencja, na której 

zdjęcie jest udostępnione: CC-BY- 2.0. 

3.https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/21/Badminto

n_-_Rio_2007.jpg/800px-Badminton_-_Rio_2007.jpg;  

Autor oryginału: Wilson Dias/ABr - Agência Brasil, Licencja, na której 

zdjęcie jest udostępnione: CC BY-NC-SA 3.0 br. 

Pytania egzaminującego (tylko w zestawie 

egzaminatora) 

 

1) What role nowadays does sport play in the lives 

of young people? 

2) Do you agree that  a healthy body means a 

healthy mind? Why?/why not? 
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