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ROZMOWA WSTĘPNA - OK. 2 MINUT

Egzaminujący wybiera z listy i zadaje zdającemu kilka pytań dotyczących różnych tematów nie 
wymienionych w jego zestawie. Na tę część egzaminu można poświęcić 2 minuty. Poniżej podajemy listę 
możliwych pytań:

CZŁOWIEK
What is your best friend like?
Which is more important for you in your partner, appearance or personality?
What do you look for in a friend?
What kind of clothes do you like wearing on special occasions?

DOM
What household chores do you usually do at home? 
Would you like to live in the city or in the country? 
What would you like to change in your room and why? 
What kind of flatmate would you like to share a flat with?

SZKOŁA
What is your favourite subject at school and why? 
How do you usually prepare for tests and exams? 
What do you do to relax before tests and exams? 
What would you like to do when you pass all your exams?

PRACA
What is your dream job for the future?
Which is more important for you, a great career or a great personal life? 
Would you like to work part-time as a university student and why? 
What kind of boss would you make?

ŻYCIE RODZINNE I TOWARZYSKIE
What is your favourite family celebration? 
What do you enjoy about being a young person?
Who is your closest relative and why?
What are you hobbies and interests?

ŻYWIENIE
What kind of food you couldn’t live without and why?
 What would you like to change about your diet? 
How often do you eat out and why? 
What is your favourite café, bar or restaurant and why?

ZAKUPY I USŁUGI
How often do you shop online and why?
What kind of shops do you visit most often and why?
Would you like to work as a shop assistant and why?
Which do you prefer, shopping centres or supermarkets, and why?

TURYSTYKA I PODRÓŻOWANIE
What s your ideal holiday destination and why?
How do you prefer to spend your holiday, on your own or with other people? 
Which do you prefer, planning your holiday in advance or just going and having fun? 
What is your favourite holiday accommodation and why?



KULTURA
Which do you prefer, watching films at the cinema or on DVD and why? 
What kind of music/books/films/art do you enjoy most and why? 
How often do you visit museums and art galleries and why? 
How often do you watch the news on TV and why?

SPORT
What are your favourite sports to watch/ practice? 
What sporting event would you like to win a ticket for and why?
Which sports celebrity do you admire most and why? 
Would you like to take part in the Olympic Games and why?

ZDROWIE
How do you keep fit?
What do you do to reduce stress in your life? 
How often and when do you visit a doctor? 
What bad habits would you like to give up?

NAUKA I TECHNIKA
How do you usually use your mobile phone/the Internet?
Which contemporary invention is your number one and why?
How often and when do you use modern technology to study/do the housework?
What sort of gadgets you could’t  live without and why?

ŚWIAT PRZYRODY
What do you do to be eco-friendly?
What's your favourite animal and why?
What's your favourite holiday weather and why?
What natural disasters are you most afraid of and why?

PAŃSTWO I SPOŁECZEŃSTWO
What kind of crime do you find the most dangerous and why?
What do you think about cheating in exams? 
Would you like to stand for elections and why? 
Which politician do you admire in particular and why?

ELEMENTY WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH
Would you like to live in London/New York and why?
Would you like to spend Christmas in the UK?
Which English-speaking country would you like to visit and why?
Which British/American customs and traditions do you find interesting and why?



Zestaw 1
wersja dla zdającego

Zadanie 1 –   3 minuty

Jesteś w Londynie i chcesz dojechać/dotrzeć  w wybrane miejsce w Anglii . Rozmawiasz z pracownikiem 
biura turystycznego. Poniżej podane są 4 kwestie, które musisz omówić w rozmowie z egzaminującym.

Rozmowę rozpoczyna egzaminujący.

Zadanie 2 –   4 minuty

Cel podróży

Cena biletu 

Zniżki dla 
studentów

Środek transportu



Zadanie 3 –   5 minut

Popatrz na Zdjęcie 1, Zdjęcie 2 i Zdjęcie 3

Zastanawiasz się nad zaletami i wadami zawodów przedstawionych na zdjęciach. 

• Wybierz ten zawód, który będzie Twoim zdaniem najbardziej odpowiedni dla Ciebie i uzasadnij  
swój wybór.

• Wyjaśnij, dlaczego odrzucasz pozostałe propozycje.

 
                              

Zdjęcie 1 Zdjęcie 2

Zdjęcie 3



Zestaw 1
wersja dla egzaminującego

Egzaminujący:  Let's start with Task 1. Read the task. You have about half a minute for that. Then we will 
start.
[Po upływie ok. 30 sekund, proszę -jeśli to konieczne - zapytać: Can you start now?

Zadanie 1 –   3 minuty

Jesteś w Londynie i chcesz dojechać/dotrzeć  w wybrane miejsce w Anglii. Rozmawiasz z pracownikiem biura 
turystycznego. Poniżej podane są 4 kwestie, które musisz omówić w rozmowie z egzaminującym.

Rozmowę rozpoczyna egzaminujący.

Dodatkowe uwagi dla egzaminującego
Jest Pan/Pani pracownikiem biura turystycznego. Zgłasza się do Pana/Pani zdający, który chce  
dojechać w wybrane przez siebie miejsce w Londynie. Proszę porozmawiać ze zdającym. Rozpoczyna 
Pan/Pani rozmowę.
W zależności od tego, jak potoczy się rozmowa, proszę włączyć do rozmowy wszystkie/wybrane punkty.
• Proszę poprosić zdającego o dokładniejsze wyjaśnienie dlaczego wybrał dany cel podróży.
• Proszę zaproponować odwiedzenie innego miejsca, podając argumenty. 
• Zdający musi tam dojechać dwoma środkami transportu.
• Proszę dowiedzieć się, czy zdający ma dokument potwierdzający wiek i fakt że jest studentem.
• Zniżki są  tylko dla grup pięcioosobowych i więcej.

Zadanie 2 –   4 minuty

Egzaminujący:  Describe the picture.
[Po upływie ok. 10 sekund, proszę -jeśli to konieczne - zapytać: Can you start now?

        

                 

Egzaminujący:       Thank you. I will now ask you three questions.

1. Do you think the boys are enjoying the game? (Why?/Why Not?)
2. What is your favourite way of spending free time? (Why?)
3. What did you do to relax last summer?

Cel podróży

Cena biletu Zniżki dla 
studentów

Środek transportu



Zadanie 3 –   5 minut

Egzaminujący:  Read the task and think about what you’d like to say. You have about a minute to prepare.
[Po upływie ok. minuty, proszę -jeśli to konieczne - zapytać: Can you start now?

Zastanawiasz się nad zaletami i wadami zawodów przedstawionych na zdjęciach. 

• Wybierz ten zawód, który będzie Twoim zdaniem najbardziej odpowiedni dla Ciebie i uzasadnij  
swój wybór.

• Wyjaśnij, dlaczego odrzucasz pozostałe propozycje.

 
                              

Pytania dla egzaminującego

Proszę zadać zdającemu dwa z poniższych pytań:

1. What qualities should one have to be a teacher? (Why?)
2. What is more important, earning good money or job satisfaction? (Why?)
3. What profession is the most unattractive to you? (Why?)
4. What are the disadvantages of being a doctor?

Egzaminujący:       Thank you. This is the end of the exam.

Zdjęcie 1 Zdjęcie 2

Zdjęcie 3



Zestaw 2
wersja dla zdającego

Zadanie 1 –   3 minuty

Jesteś w sklepie z ubraniami. Chcesz kupić dżinsy. Poniżej podane są 4 kwestie, które musisz omówić w 
rozmowie z egzaminującym.

Rozmowę rozpoczyna egzaminujący.

Zadanie 2 –   4 minuty

Rozmiar
spodni

Cena
Możliwość 

przymierzenia

Możliwość zwrotu zakupu
w przypadku zmiany zdania



Zadanie 3 –   5 minut

Popatrz na Zdjęcie 1, Zdjęcie 2 i Zdjęcie 3

Jest u Ciebie kolega z Wielkiej Brytanii, który niedawno nie zdał ważnego egzaminu i jest 
przygnębiony. Wybieracie się wieczorem do kina. Masz do wyboru trzy filmy.

• Wybierz film, który będzie Twoim zdaniem najbardziej odpowiedni i  uzasadnij swój wybór.
• Wyjaśnij, dlaczego odrzucasz pozostałe propozycje.

Zdjęcie 1
Zdjęcie 2

Zdjęcie 3



Zestaw 2
wersja dla egzaminującego

Egzaminujący:  Let's start with Task 1. Read the task. You have about half a minute for that. Then we will 
start.
[Po upływie ok. 30 sekund, proszę -jeśli to konieczne - zapytać: Can you start now?

Zadanie 1 –   3 minuty
Jesteś w sklepie z ubraniami. Chcesz kupić dżinsy. Poniżej podane są 4 kwestie, które musisz omówić w 
rozmowie z egzaminującym.

Rozmowę rozpoczyna egzaminujący.

Dodatkowe uwagi dla egzaminującego
Jest Pan/Pani pracownikiem sklepu z ubraniami. Zgłasza się do Pana/Pani zdający, który chce kupić  
dżinsy. Proszę porozmawiać ze zdającym. Rozpoczyna Pan/Pani rozmowę.
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 nie zgodzić się ze zdającym, tak aby musiał podać kolejne argumenty lub zaproponować 

inne rozwiązanie.
• Rozmiar, którego szuka zdający jest obecnie niedostępny. Proszę zaproponować o numer mniejszy.
• Proszę dowiedzieć się, czy zdający planuje odchudzanie w najbliższym czasie.
• Zwroty towaru są możliwe tylko w przypadku wady.

Zadanie 2 –   4 minuty

Egzaminujący:  Describe the picture.
[Po upływie ok. 10 sekund, proszę -jeśli to konieczne - zapytać: Can you start now?

Egzaminujący:       Thank you. I will now ask you three questions.

1. Do you think the man is enjoying what he is doing? (Why?/Why Not?)
2. Would you like to be a car mechanic in the future? (Why?/Why Not?)
3. Tell me about your recent journey by car.

Rozmiar
spodni

Cena
Możliwość 

przymierzenia

Możliwość zwrotu zakupu
w przypadku zmiany 

zdania



Zadanie 3 –   5 minut

Egzaminujący:  Read the task and think about what you’d like to say. You have about a minute to prepare.
[Po upływie ok. minuty, proszę -jeśli to konieczne - zapytać: Can you start now?

Jest u Ciebie kolega z Wielkiej Brytanii, który niedawno nie zdał ważnego egzaminu i jest 
przygnębiony. Wybieracie się wieczorem do kina. Masz do wyboru trzy filmy.

• Wybierz film, który będzie Twoim zdaniem najbardziej odpowiedni i  uzasadnij swój wybór.
• Wyjaśnij, dlaczego odrzucasz pozostałe propozycje.

Pytania dla egzaminującego

Proszę zadać zdającemu dwa z poniższych pytań:

1. Should we choose our leisure activities according to our mood? (Why? / Why not?)
2. Why are some types of films more popular than others?
3. What are the advantages of going to the cinema instead of watching TV?
4. Is being an actor an attractive job? (Why? / Why not?)

Egzaminujący:       Thank you. This is the end of the exam.

Zdjęcie 1 Zdjęcie 2
Zdjęcie 3



Zestaw 3
wersja dla zdającego

Zadanie 1 –   3 minuty

Razem ze swoim kolegą z Anglii planujecie zorganizowanie przyjęcia-niespodzianki dla twojego brata. 
Poniżej podane są 4 kwestie, które musisz omówić w rozmowie z egzaminującym

Rozmowę rozpoczyna egzaminujący.

Zadanie 2 –   4 minuty

Prezent dla brata 

Wybór i przygotowanie 
potraw

Czas i miejsce 
przyjęcia

Podział obowiązków przy 
przygotowaniach



Zadanie 3 –   5 minut

Popatrz na Zdjęcie 1, Zdjęcie 2 i Zdjęcie 3

Wybierasz się na urodziny kolegi, który jest wielkim miłośnikiem książek. Jest człowiekiem bardzo 
racjonalnym i interesującym się przedmiotami ścisłymi. Masz do wyboru trzy książki.

• Wybierz tę książkę, która zainteresuje Twojego kolegę.
• Wyjaśnij, dlaczego odrzucasz pozostałe propozycje.

                                       

Zdjęcie 2Zdjęcie 1

Zdjęcie 3



Zestaw 3
wersja dla egzaminującego

Egzaminujący:  Let's start with Task 1. Read the task. You have about half a minute for that. Then we will 
start.
[Po upływie ok. 30 sekund, proszę - jeśli to konieczne - zapytać: Can you start now?

Zadanie 1 –   3 minuty

Razem ze swoim kolegą z Anglii planujecie zorganizowanie przyjęcia-niespodzianki dla twojego brata. 
Poniżej podane są 4 kwestie, które musisz omówić w rozmowie z egzaminującym

Rozmowę rozpoczyna egzaminujący.

Dodatkowe uwagi dla egzaminującego
Jest Pan/Pani kolegą/koleżanką zdającego z Anglii. Rozmawia Pan/Pani ze zdającym na temat  
organizacji przyjęcia urodzinowego dla brata zdającego. Proszę porozmawiać ze zdającym. Rozpoczyna 
Pan/Pani rozmowę. 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 nie zgodzić się ze zdającym, tak aby musiał podać kolejne argumenty lub 

zaproponować inne rozwiązanie.
• Nie ma Pan/Pani ochoty zajmować się gotowaniem.
• Według Pana/Pani najlepiej przyjęcie urządzić u zdającego w domu i zamówić jedzenie z restauracji.
• Proszę odrzucić propozycję prezentu podaną przez zdającego i poprosić o inną.
• Najlepszym według Pana/Pani miejscem będzie

Zadanie 2 –   4 minuty

Egzaminujący:  Describe the picture.
[Po upływie ok. 10 sekund, proszę - jeśli to konieczne - zapytać: Can you start now?

Egzaminujący:       Thank you. I will now ask you three questions.

1. How are the people feeling? 
2. What problems can you face living in a big city?
3. Please, tell us about the trip you will never forget. What was it like?

Prezent dla 
brata 

Wybór i przygotowanie 
potraw Czas i miejsce 

przyjęcia

Podział obowiązków przy 
przygotowaniach



Zadanie 3 –   5 minut

Egzaminujący:  Read the task and think about what you’d like to say. You have about a minute to prepare.
[Po upływie ok. minuty, proszę - jeśli to konieczne - zapytać: Can you start now?

Wybierasz się na urodziny kolegi, który jest wielkim miłośnikiem książek. Jest człowiekiem bardzo 
racjonalnym i interesującym się przedmiotami ścisłymi. Masz do wyboru trzy książki.

• Wybierz tę książkę, która zainteresuje Twojego kolegę.
• Wyjaśnij, dlaczego odrzucasz pozostałe propozycje.

                                       

Pytania dla egzaminującego

Proszę zadać zdającemu dwa z poniższych pytań:

1. Do you think that prices of books in Poland are affordable for young people?
2. What kind of books do you like reading?
3. Is reading books popular among young people in Poland?
4. Is there a book everyone should read? (What book?/Why?)

Egzaminujący:       Thank you. This is the end of the exam.

Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 Zdjęcie 3



Zestaw 4
wersja dla zdającego

Zadanie 1 –   3 minuty

Przebywając za granicą zgubiłeś portfel z dokumentami. Jesteś na posterunku policji. Poniżej podane są 
4 kwestie, które musisz omówić w rozmowie z egzaminującym.

Rozmowę rozpoczyna egzaminujący.

Zadanie 2 –   4 minuty

Okoliczności 
zdarzenia

Wygląd portfela
Zalecenia i 

kontakt z tobą

Wpływ utraty na Twoje 
najbliższe plany



Zadanie 3 –   5 minut

Popatrz na Zdjęcie 1, Zdjęcie 2 i Zdjęcie 3

Wybierasz się na wakacje z kolegą/koleżanką z Wielkiej Brytanii. Chcecie wybrać najlepsze miejsce 
pobytu. Masz do wyboru trzy miejsca.

•Wybierz lokum, które będzie Twoim zdaniem najbardziej odpowiednie i uzasadnij swój wybór.
•Wyjaśnij, dlaczego odrzucasz pozostałe propozycje.

      

Zdjęcie 1 Zdjęcie 2

Zdjęcie 3



Zestaw 4

wersja dla egzaminującego

Egzaminujący:  Let's start with Task 1. Read the task. You have about half a minute for that. Then we will 
start.
[Po upływie ok. 30 sekund, proszę -jeśli to konieczne - zapytać: Can you start now?

Zadanie 1 –   3 minuty

Przebywając za granicą zgubiłeś portfel z dokumentami. Jesteś na posterunku policji. Poniżej podane są 
4 kwestie, które musisz omówić w rozmowie z egzaminującym.

Rozmowę rozpoczyna egzaminujący.

Dodatkowe uwagi dla egzaminującego
Jest Pan/Pani policjantem/policjantką. Zgłasza się do Pana/Pani zdający, który zgubił portfel z  
dokumentami. Proszę porozmawiać ze zdającym. Rozpoczyna Pan/Pani rozmowę.
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 nie zgodzić się ze zdającym, tak aby musiał podać kolejne argumenty lub zaproponować inne 
rozwiązanie.
•Zdający musi załatwić formalności w ambasadzie.
•Proszę dowiedzieć się, czy zdający ma się do kogo zwrócić o pomoc.
•Samolot zdającego odlatuje w najbliższy weekend.

Zadanie 2 –   4 minuty

Egzaminujący:  Describe the picture.
[Po upływie ok. 10 sekund, proszę -jeśli to konieczne - zapytać: Can you start now?

Egzaminujący:       Thank you. I will now ask you three questions.

1. Do you think the people are enjoying their meal? (Why?/Why Not?)
2. Would you like to work in a restaurant in the future? (What kind?/Why?/Why Not?)
3. Describe a special visit to a restaurant in your lifetime.

Okoliczności 
zdarzenia

Wygląd portfela Zalecenia i 
kontakt z tobą

Wpływ utraty na Twoje 
najbliższe plany



Zadanie 3 –   5 minut

Egzaminujący:  Read the task and think about what you’d like to say. You have about a minute to prepare.
[Po upływie ok. minuty, proszę -jeśli to konieczne - zapytać: Can you start now?

Wybierasz się na wakacje z kolegą/koleżanką z Wielkiej Brytanii. Chcecie wybrać najlepsze miejsce 
pobytu. Masz do wyboru trzy miejsca.

•Wybierz lokum, które będzie Twoim zdaniem najbardziej odpowiednie i uzasadnij swój wybór.
•Wyjaśnij, dlaczego odrzucasz pozostałe propozycje.

      

Pytania dla egzaminującego

Proszę zadać zdającemu dwa z poniższych pytań:

1. Is it better to go on holiday with a travel agency or plan it yourself? (Why? / Why not?)
2. Where would you like to live as a student? (Why?)
3. Is it better to own a flat/house or to rent it? (Why?)
4. Describe a house of your dreams.

Egzaminujący:       Thank you. This is the end of the exam.

Zdjęcie 1
Zdjęcie 2

Zdjęcie 3



Zestaw 5
wersja dla zdającego

Zadanie 1 –   3 minuty

Wspólnie ze znajomym z Wielkiej Brytanii ustalacie plan na długi weekend. Poniżej podane są 4 
kwestie, które musisz omówić w rozmowie z egzaminującym.

Rozmowę rozpoczyna egzaminujący.

Zadanie 2 –   4 minuty

Miejsce 
wyjazdu

Posiłki

Transport

Potrzebne wyposażenie



Zadanie 3 –   5 minut

Popatrz na Zdjęcie 1, Zdjęcie 2 i Zdjęcie 3

Prowadzisz rozmowę z kolegą/koleżanką z Wielkiej Brytanii na temat zrobienia dużych zakupów. Masz 
do wyboru trzy miejsca.

•Wybierz miejsce, które będzie Twoim zdaniem najbardziej odpowiednie i uzasadnij swój wybór.
•Wyjaśnij, dlaczego odrzucasz pozostałe propozycje.

 

Zdjęcie 1 Zdjęcie 2

Zdjęcie 3





Zestaw 5
wersja dla egzaminującego

Egzaminujący:  Let's start with Task 1. Read the task. You have about half a minute for that. Then we will 
start.
[Po upływie ok. 30 sekund, proszę -jeśli to konieczne - zapytać: Can you start now?

Zadanie 1 –   3 minuty

Wspólnie ze znajomym z Wielkiej Brytanii ustalacie plan na długi weekend. Poniżej podane są 4 
kwestie, które musisz omówić w rozmowie z egzaminującym.

Rozmowę rozpoczyna egzaminujący.

Dodatkowe uwagi dla egzaminującego
Jest Pan/Pani kolegą/koleżanką zdającego. Razem ustalacie plan spędzenia długiego weekendu. Proszę  
porozmawiać ze zdającym. Rozpoczyna Pan/Pani rozmowę.
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 nie zgodzić się ze zdającym, tak aby musiał podać kolejne argumenty lub zaproponować inne 
rozwiązanie.
•Zdający musi załatwić sprawy związane z wyjazdem.
•Proszę dowiedzieć się, czy zdający potrzebuje pomocy w załatwieniu jakiejś sprawy.
•Musicie wrócić do domu w niedzielę rano z powodu ważnego wydarzenia.

Zadanie 2 –   4 minuty

Egzaminujący:  Describe the picture.
[Po upływie ok. 10 sekund, proszę -jeśli to konieczne - zapytać: Can you start now?

Egzaminujący:       Thank you. I will now ask you three questions.

1. Why do you think the girls are smoking cigarettes?
2. What are the disadvantages of smoking? (Why?/Why Not?)
3. Describe a holiday that you spent in a healthy/active way.

Miejsce 
wyjazdu

Posiłki
Transport

Potrzebne wyposażenie



Zadanie 3 –   5 minut

Egzaminujący:  Read the task and think about what you’d like to say. You have about a minute to prepare.
[Po upływie ok. minuty, proszę -jeśli to konieczne - zapytać: Can you start now?

Prowadzisz rozmowę z kolegą/koleżanką z Wielkiej Brytanii na temat zrobienia dużych zakupów. Masz 
do wyboru trzy miejsca.

•Wybierz miejsce, które będzie Twoim zdaniem najbardziej odpowiednie i uzasadnij swój wybór.
•Wyjaśnij, dlaczego odrzucasz pozostałe propozycje.

  

  

Pytania dla egzaminującego

Proszę zadać zdającemu dwa z poniższych pytań:

1. Should supermarkets replace all small shops? (Why? / Why not?)
2. Why do more and more people do shopping in supermarkets?
3. Describe your favourite shop? Why do you like it?
4. What are the advantages and disadvantages of buying online? Do you do it? (Why? Why not?)

Egzaminujący:       Thank you. This is the end of the exam.

Zdjęcie 1 Zdjęcie 2

Zdjęcie 3



Zestaw 6
wersja dla zdającego

Zadanie 1 –   3 minuty

Twoja kuzynka z Kalifornii właśnie rozpoczyna studia w Polsce. Chwilowo mieszka u Ciebie, ale rozważa 
znalezienie nowego lokum i wyprowadzkę. Udziel jej rady. Porusz następujące kwestie:

Rozmowę rozpoczyna egzaminujący.

Zadanie 2 –   4 minuty

Lokalizacja
Opłaty

Wyposażenie 
mieszkania

Twoje doświadczenia związane 
z sąsiadami



Zadanie 3 –   5 minut

Popatrz na Zdjęcie 1, Zdjęcie 2 i Zdjęcie 3

Na początku roku szkolnego chcesz zorganizować powakacyjne spotkanie towarzyskie dla swoich znajomych.  
Masz do wyboru trzy lokalizacje przedstawione na zdjęciach.

• Wybierz jedno miejsce, które będzie Twoim zdaniem, najbardziej odpowiednie i uzasadnij swój wybór.

• Wyjaśnij, dlaczego odrzucasz pozostałe.

Zdjęcie 1 Zdjęcie 2

Zdjęcie 3



Zestaw 6
wersja dla egzaminującego

Egzaminujący:  Let's start with Task 1. Read the task. You have about half a minute for that. Then we will 
start.
[Po upływie ok. 30 sekund, proszę -jeśli to konieczne - zapytać: Can you start now?

Zadanie 1 –   3 minuty

Twoja kuzynka z Kalifornii właśnie rozpoczyna studia w Polsce. Chwilowo mieszka u Ciebie, ale rozważa 
znalezienie nowego lokum i wyprowadzkę. Udziel jej rady. Porusz następujące kwestie:

Rozmowę rozpoczyna egzaminujący.

Dodatkowe uwagi dla egzaminującego
Jest Pan/Pani kuzynką zdającego. Rozpoczyna Pan/Pani studia w Polsce i nie chce dłużej mieszkać u rodziny.  
Chce Pan/Pani mieć więcej swobody, więc rozważa wyprowadzkę do wynajętego mieszkania. Proszę poradzić  
się zdającego, jakie mieszkanie najlepiej wynająć.

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 nie zgodzić się z jakąś sugestią tak, aby zdający musiał przedstawić kolejne argumenty lub 

zaproponować inne rozwiązanie. 
• Zaproponować wspólną wyprowadzkę i wynajęcie mieszkania.
• Ma Pan/Pani ograniczony budżet na wynajęcie mieszkania.
• Zależy Panu/Pani, aby mieszkanie było blisko krytego basenu.
• Rozważa Pan/Pani wynajęcie mieszkania wraz z grupą znajomych z uczelni.

Zadanie 2 –   4 minuty

Egzaminujący:  Describe the picture.
[Po upływie ok. 10 sekund, proszę -jeśli to konieczne - zapytać: Can you start now?

Egzaminujący:       Thank you. I will now ask you three questions.

1. Why is the man pointing at the picture?
2. What kind of art exhibition would you like to see and why?
3. Describe the most spectacular artistic event you have ever participated in.

Lokalizacja

Opłaty
Wyposażenie 
mieszkania

Twoje doświadczenia 
związane z sąsiadami



Zadanie 3 –   5 minut

Egzaminujący:  Read the task and think about what you’d like to say. You have about a minute to prepare.
[Po upływie ok. minuty, proszę -jeśli to konieczne - zapytać: Can you start now?

Popatrz na Zdjęcie 1, Zdjęcie 2 i Zdjęcie 3

Na początku roku szkolnego chcesz zorganizować powakacyjne spotkanie towarzyskie dla swoich znajomych.  
Masz do wyboru trzy lokalizacje przedstawione na zdjęciach.

• Wybierz jedno miejsce, które będzie Twoim zdaniem, najbardziej odpowiednie i uzasadnij swój wybór.
• Wyjaśnij, dlaczego odrzucasz pozostałe.

Pytania dla egzaminującego

Proszę zadać zdającemu dwa z poniższych pytań:

1. Where do contemporary teenagers like to meet and spend their free time?
2. Why are family events not fun for the young generation ?
3. How important are friends' opinions when a teenager chooses free time activities?
4. How do young people balance school and social life?

Egzaminujący:       Thank you. This is the end of the exam.

Zdjęcie 1 Zdjęcie 2

Zdjęcie 3



Zestaw 7
wersja dla zdającego

Zadanie 1 –   3 minuty

Przebywając za granicą doznałeś/łaś kontuzji w czasie zajęć sportowych. Jesteś u lekarza. Poniżej  
podane są 4 kwestie, które musisz omówić w rozmowie z egzaminującym.

Rozmowę rozpoczyna egzaminujący.

Zadanie 2 –   4 minuty

Okoliczności 
zdarzenia

Objawy
Zalecenia i 

następna wizyta

Wpływ kontuzji na Twoje 
najbliższe plany



Zadanie 3 –   5 minut

Popatrz na Zdjęcie 1, Zdjęcie 2 i Zdjęcie 3

Twój chłopak/Twoja dziewczyna pochodzi z Wielkiej Brytanii. Odwiedzają Cię jego/jej rodzice, których 
chcesz zaprosić do restauracji. Masz do wyboru trzy miejsca.

• Wybierz tę restaurację, która będzie Twoim zdaniem najbardziej odpowiednia  uzasadnij swój  
wybór.

• Wyjaśnij, dlaczego odrzucasz pozostałe propozycje.

Zdjęcie 1
Zdjęcie 2

Zdjęcie 3



Zestaw 7
wersja dla egzaminującego

Egzaminujący:  Let's start with Task 1. Read the task. You have about half a minute for that. Then we will 
start.
[Po upływie ok. 30 sekund, proszę -jeśli to konieczne - zapytać: Can you start now?

Zadanie 1 –   3 minuty

Przebywając za granicą doznałeś/łaś kontuzji w czasie zajęć sportowych. Jesteś u lekarza. Poniżej podane są 4  
kwestie, które musisz omówić w rozmowie z egzaminującym.

Rozmowę rozpoczyna egzaminujący.

Dodatkowe uwagi dla egzaminującego
Jest Pan/Pani lekarzem. Zgłasza się do Pana/Pani zdający, który doznał kontuzji. Proszę porozmawiać ze  
zdającym. Rozpoczyna Pan/Pani rozmowę.
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 nie zgodzić się ze zdającym, tak aby musiał podać kolejne argumenty lub zapropo-nować 

inne rozwiązanie.
• Zdający nie może wychodzić z domu / długo chodzić.
• Proszę dowiedzieć się, czy zdającym ma się kto opiekować.
• W następnym tygodniu wyjeżdża Pan /Pani na urlop.

Zadanie 2 –   4 minuty

Egzaminujący:  Describe the picture.
[Po upływie ok. 10 sekund, proszę -jeśli to konieczne - zapytać: Can you start now?

Egzaminujący:       Thank you. I will now ask you three questions.

1. Do you think the children are enjoying their lesson? (Why?/Why Not?)
2. Would you like to be a teacher in the future? (Why?/Why Not?)
3. What was your first English lesson like?

Okoliczności 
zdarzenia

Objawy Zalecenia i 
następna wizyta

Wpływ kontuzji na Twoje 
najbliższe plany



Zadanie 3 –   5 minut

Egzaminujący:  Read the task and think about what you’d like to say. You have about a minute to prepare.
[Po upływie ok. minuty, proszę -jeśli to konieczne - zapytać: Can you start now?

Twój chłopak/Twoja dziewczyna pochodzi z Wielkiej Brytanii. Odwiedzają Cię jego/jej rodzice, których chcesz 
zaprosić do restauracji. Masz do wyboru trzy miejsca.

• Wybierz tę restaurację, która będzie Twoim zdaniem najbardziej odpowiednia i  uzasadnij swój wybór.
• Wyjaśnij, dlaczego odrzucasz pozostałe propozycje.

Pytania dla egzaminującego

Proszę zadać zdającemu dwa z poniższych pytań:

1. Is the way we eat as important as what we eat? (Why? / Why not?)
2. Why are there more and more fat people in the world?
3. Is foreign food popular in Poland? (Why? / Why not?)
4. What are the disadvantages of eating out?

Egzaminujący:       Thank you. This is the end of the exam.

Zdjęcie 1
Zdjęcie 2

Zdjęcie 3



Zestaw 8
wersja dla zdającego

Zadanie 1 –   3 minuty

Jesteś na wakacjach u znajomego/znajomej za granicą. Wspólnie ustalacie plan wycieczki 
pomieście. Poniżej podane są 4 kwestie, które musisz omówić w rozmowie z egzaminującym

Rozmowę rozpoczyna egzaminujący.

Zadanie 2 –   4 minuty

Zwiedzanie

Transport

Posiłki

Zakupy



Zadanie 3 –   5 minut

Popatrz na Plakat 1 i Plakat 2.
Wspólnie z grupą kolegów z klasy postanowiliście przygotować kampanię mającą na celu ratowanie  
lasów. Wyraź swoje zdanie na temat poniższych projektów plakatów do kampanii.

• Wybierz ten plakat, który będzie, Twoim zdaniem, bardziej odpowiedni, i uzasadnij swój wybór.
• Wyjaśnij, dlaczego odrzucasz drugą propozycję.

Plakat 1 Plakat 2



Zestaw 8
wersja dla egzaminującego

Egzaminujący:  Let's start with Task 1. Read the task. You have about half a minute for that. Then we will 
start.
[Po upływie ok. 30 sekund, proszę -jeśli to konieczne - zapytać: Can you start now?

Zadanie 1 –   3 minuty

Jesteś na wakacjach u znajomego/znajomej za granicą. Wspólnie ustalacie plan wycieczki po mieście.  
Poniżej podane są 4 kwestie, które musisz omówić w rozmowie z egzaminującym

Rozmowę rozpoczyna egzaminujący.

Dodatkowe uwagi dla egzaminującego:
Jest Pan kolegą / Pani koleżanką zdającego, który przyjechał do Pana/Pani na wakacje. Wspólnie ustalacie  
plan wycieczki po mieście. Pan/Pani rozpoczyna rozmowę.
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 nie zgodzić się ze zdającym, tak aby musiał podać kolejne argumenty lub 

zaproponować inne rozwiązanie.
• Nie ma Pan/Pani ochoty zwiedzać jednego z miejsc, które proponuje zdający.
• Pana/Pani samochód jest w naprawie a nie lubi Pan /Pani długo chodzić.
• Około południa musi Pan/Pani coś zjeść, żeby przyjąć lekarstwo.

Zadanie 2 –   4 minuty

Egzaminujący:  Describe the picture.
[Po upływie ok. 10 sekund, proszę -jeśli to konieczne - zapytać: Can you start now?

Egzaminujący:       Thank you. I will now ask you three questions.

1. What is the woman probably telling the children? (Why?)
2. How important is sport in your life? (Why?)
3. Tell me about a sports event in which you or your friends took part.

Zwiedzanie
Transport

Posiłki

Zakupy



Zadanie 3 –   5 minut

Egzaminujący:  Read the task and think about what you’d like to say. You have about a minute to prepare.
[Po upływie ok. minuty, proszę -jeśli to konieczne - zapytać: Can you start now?

Popatrz na Plakat 1 i Plakat 2.
Wspólnie z grupą kolegów z klasy postanowiliście przygotować kampanię mającą na celu ratowanie  
lasów. Wyraź swoje zdanie na temat poniższych projektów plakatów do kampanii.
• Wybierz ten plakat, który będzie, Twoim zdaniem, bardziej odpowiedni, i uzasadnij swój wybór.
• Wyjaśnij, dlaczego odrzucasz drugą propozycję.

Pytania dla egzaminującego

Proszę zadać zdającemu dwa z poniższych pytań:

1. Is the way we eat as important as what we eat? (Why? / Why not?)
2. Why are there more and more fat people in the world?
3. Is foreign food popular in Poland? (Why? / Why not?)
4. What are the disadvantages of eating out?

Egzaminujący:       Thank you. This is the end of the exam.

Plakat 1 Plakat 2
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