
  Przygotowała: Agnieszka Urban 

Zestaw nr 5 

USTNY ZESTAW EGZAMINACYJNY 

z języka angielskiego 

2 minuty – Rozmowa wstępna 

Pytania znajdują się tylko w zestawie egzaminatora: 

1) Would  you  like to live in a house or  in a flat? 

Why? 

2) Do you like reading? Why?/why not? 

3) What is your favourite film? Why? 

4) Are you a pessimist or an optimist? Why? 

 

4 minuty – Zadanie 1. Rozmowa z odgrywaniem roli. 

Twoja koleżanka z Wielkiej Brytanii zamierza odwiedzić 

cię w czasie Świąt Bożego Narodzenia. Rozmawiasz z nią 

na ten temat. Omów poniższe kwestie.  

 Termin przyjazdu 

 Miejsce spotkania na lotnisku 

 Obyczaje związane ze świętami w Polsce 

 Propozycja spędzenia sylwestra 

Rozmowę rozpoczyna egzaminujący. 

3 minuty – Zadanie 2. Rozmowa na podstawie ilustracji. 

 

Źródło: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Lukasz2#/media/File:Wybory_pa

rlamentarne_w_Polsce_2011.jpg, Autor:Lukasz2 - Own work, CC BY-SA 3.0 

Opisz zdjęcie  

Pytania egzaminującego (tylko w zestawie egzaminatora) 

1) Why do  you  think the people  are  reading? 

2) Do you agree with the  opinion  that  people who 

don’t  vote   should be punished? Why?/ Why not? 

3) Tell us  about any voting that you took part.  

 

5 minut – Zadanie 3. Rozmowa na podstawie materiału 

stymulującego. 

Popatrz na ilustrację. Razem z Samorządem Uczniowskim 

przygotowujecie kampanię, której celem jest ochrona 

środowiska. Chcecie zachęcić młodzież do udziału w niej. 

Który z plakatów będzie najlepiej oddawał charakter 

kampanii? 

 Wybierz ilustrację, która twoim zdaniem, będzie 

bardziej odpowiednia i uzasadnij swój wybór. 

 Wyjaśnij, dlaczego odrzucasz drugą propozycję. 

 

1) Źródło: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatowy_Dzie%C5%84_Zwierz%C4%85t#/media/

File:Animal_diversity_October_2007.jpg 

Autor: en:User:Justin - The photos used: File:Georgia_Aquarium_-

_Sawshark_Jan_2006.jpg File:Arowana.jpg File:GreenSeaTurtle-

2.jpg File:Caerulea3_crop.jpg File:Snail-WA_edit02.jpg, 

CC BY-SA 3.0 

 

2) Źródło: 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ochrona_przyrody_w_Polsce#/media/File:

Castor_fiber_1_(Bohu%C5%A1_%C4%8C%C3%AD%C4%8Del).jpg, 

Autor:  Bohuš Číčel (http://www.flickr.com/photos/bcicel/) - Praca 

własna, CC BY-SA 3.0 

 

Pytania egzaminującego (tylko w zestawie 

egzaminatora) 

 

1) Is it a good idea to organize any charity events? 

Why? / Why not? 

2) What  should be done to help older and lonely 

people? 
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