Matura próbna – listopad 2011, przykładowe odpowiedzi do zadań otwartych
Zadanie 7.
Planujesz przyjęcie urodzinowe dla swojej przyjaciółki lub swojego przyjaciela.
Chcesz zaprosić na nie waszych znajomych. Napisz zaproszenie, w którym:
– poinformujesz, z jakiej okazji organizujesz przyjęcie,
– podasz, gdzie się odbędzie,
– określisz datę i godzinę rozpoczęcia zabawy,
– poprosisz o przybycie w określonych przez ciebie strojach.
Podpisz się jako XYZ. W zadaniu nie ma określonego limitu słów. Oceniana jest umiejętność
zwięzłego przekazu wszystkich wymienionych w poleceniu informacji (4 punkty) oraz poprawność
językowa (1 punkt).

Hi Peter!
There’s going to be a birthday party at my house on Saturday 17th December. The
party starts at 6 p.m. Please put on some funny clothes, like a colourful hat and
jacket.
See you there!
XYZ
Zadanie 8.
Wróciłeś/wróciłaś właśnie z wakacji. Twój przyjaciel niebawem jedzie w to samo
miejsce. Napisz list, w którym:
– opowiesz mu, jak podobał ci się wyjazd oraz jakie atrakcje były na miejscu,
– opiszesz, co zazwyczaj robiłeś/robiłaś w ciągu dnia i jaka była pogoda,
– wspomnisz o niespodziewanej przygodzie, która ci się przydarzyła i napiszesz, jak
wpłynęła ona na dalszy pobyt,
– ostrzeżesz go przed warunkami panującymi w hotelu i zaproponujesz, aby zmienił
zakwaterowanie.
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 pełnego
przekazania informacji (4 punkty), forma (2 punkty), bogactwo językowe (2 punkty) oraz poprawność
językowa (2 punkty).
Uwaga: jeśli praca będzie zawierać więcej niż 200 słów, otrzymasz za jej formę 0 punktów.

Hi Jack!
I haven’t seen you for a long time! I heard from Peter that you’re going to
London. Well, I’ve just come back from that amazing city. It was great! There are a lot
of really interesting things there, like Tower Bridge and the London Aquarium. I did a
lot of shopping and relaxing in parks during the day. It was windy, but it wasn’t cold.
You know what happened to me? I was in a park, it was getting dark and… someone
locked the park gate! I was inside! I had to jump over the fence and my trousers got
torn. The next day, I had to buy a new pair of trousers.
You said you’d chosen the Saga Hotel. Well, I stayed there. It was very dirty.
You’d better change your mind about staying there!
Anyway, I have to finish. Hope you’ll enjoy your time in London.
Take care,
XYZ
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