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Zadanie 7. (5 pkt)
Studiujesz za granicą. Jesteś odpowiedzialny(-a) za organizację spotkania ze znanym
naukowcem. Napisz ogłoszenie, w którym:
- przedstawisz tematykę spotkania
- poinformujesz, gdzie to spotkanie się odbędzie
- wspomnisz, co dostanie każdy uczestnik spotkania
- poprosisz o przygotowanie pytań do zaproszonego gościa.
Podpisz się jako XYZ. W zadaniu nie jest określony limit słów. Oceniana jest umiejętność przekazania
wszystkich informacji (4 punkty) oraz poprawność językowa (1 punkt).

I would like to invite everyone to a meeting with the famous physicist,
Professor Stephen Hawking. He is going to talk about his latest research.
The meeting will be held in the Auditorium in London, on May 20th. Everyone will get
a free guide to modern physics. Please prepare short questions for Prof. Hawking.
I very much hope to see you all there.

Zadanie 8. (10 pkt)
Założyłeś(-aś) wraz z kolegami klub młodzieżowy w Twojej miejscowości. W liście do kolegi z Wielkiej
Brytanii:
- poinformuj o tym fakcie i wyjaśnij, dlaczego postanowiliście założyć ten klub
- opisz, w jaki sposób reklamowaliście swój klub i co było główną atrakcją w dniu jego otwarcia
- napisz, na czym polega działalność waszego klubu, i opisz reakcję mieszkańców na podejmowane przez
was działania
- zachęć kolegę do udziału w konkursie na nazwę klubu i wspomnij, gdzie znajdzie informacje o tym
konkursie.
Pamiętaj o zachowaniu odpowiedniej formy listu. Nie umieszczaj żadnych adresów. Podpisz się jako XYZ.
Długość listu powinna wynosić od 120 do 150 słów. Oceniana jest umiejętność przekazania wszystkich
informacji (4 punkty), forma (2 punkty), poprawność językowa (2 punkty) oraz bogactwo językowe (2 punkty).
Uwaga: jeśli praca będzie zawierać więcej niż 200 słów

Hi Peter!
How are you? Remember me? It's me, Robert, your flatmate.
You know what? My friends from school and I have opened a club for young people
from our town. We did it because there's nothing to do in this town after school.
We asked Paul from the local radio station to tell listeners about the new club. On the
opening day, we invited a famous singer called MaxiTaxi from Bydgoszcz. Everyone
loved his songs! In our club, we put on theatre performances, organize a variety of
exhibitions and have parties. I think most of the people who visit us enjoy the
meetings. We have one problem – we haven't come up with a name for this club yet.
So we decided to start a 'name it' competition. Maybe you'd like to have a try? You'll
find all the details at www.superklub.pl
Say hi to Ann for me.
See you!
XYZ
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