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Przykładowe odpowiedzi do zadania 7. i 8. – poziom podstawowy, matura 2012. 
 
 
Zadanie 7. 
Jesteś na kursie językowym za granicą. Napisz wiadomość do kolegi/koleżanki. 
- Poinformuj o odwołaniu meczu, w którym mieliście wziąć udział po południu. 
- Napisz, dlaczego mecz się nie odbędzie. 
- Poproś o przekazanie wiadomości o odwołaniu meczu pozostałym 
kolegom/koleżankom. 
- Zaproponuj sposób wspólnego spędzenia popołudnia. 
 
Hi Tom! 
The match has been called off because the referee is sick. Can you tell the others? Maybe we 
could go to the cinema in the afternoon? 
Simon 
 
Zadanie 8. 
Po egzaminie maturalnym razem z kolegami organizujesz spotkanie uczniów swojej 
klasy z nauczycielami. Napisz list do Anglika, który uczył was kiedyś języka 
angielskiego. W swoim liście: 
- poinformuj o zamiarze zorganizowania spotkania z nauczycielami i wspomnij gdzie to 
spotkanie się odbędzie, 
- zaproś na nie byłego nauczyciela i napisz, dlaczego zależy wam na jego obecności, 
- przedstaw pomysł przygotowania albumu klasowego i zaproponuj nauczycielowi 
przysłanie zdjęć do tego albumu, 
- poproś o potwierdzenie przybycia i zaoferuj pomoc w organizacji jego przyjazdu. 
 
Hello Mr Johnson! / (Dear Mr Johnson,) 
(w zależności jakie was łączą stosunki osobiste obie formy powinny być uznane) 
 
 We haven't seen each other for about 2 years now. Do you remember me and class 
1B? You taught us English in 2010.  
 

Now we're just about to graduate from school and that's why we are organising a get-
together for teachers who taught our class. It’s going to be held in my garden on Saturday, 
26th May. I'm writing this letter to invite you to the party. We really would like you to be there 
because you were one of our best teachers at that time and you taught us a great deal of new 
things. My English improved a lot! Recently, we've come up with the idea of making a photo 
album with pictures of our class. Could you send us some photos?  

 
Please write to me to let me know if you'll be able to come. I can help you with 

transport if necessary. 
 

Best wishes, 
Peter 
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