Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z czterech podpunktów, pamiętając, że jej długość powinna
wynosić od 80 do 130 słów. Oceniana jest umiejętność pełnego przekazania informacji (4 punkty),
spójność i logika wypowiedzi (2 punkty), bogactwo językowe (2 punkty) oraz poprawność językowa (2
punkty).
Wiadomość na blogu/forum:
1.
Chcesz podjąć pracę w Anglii. Informujesz o tym na swoim blogu.
•
Opisz rodzaj pracy, którą chciał(a)byś podjąć.
•
Przedstaw wady i zalety tej pracy.
•
Wspomnij o swoim doświadczeniu zawodowym.
•
Napisz jak ta praca wpłynie na Twoją dalszą edukację.
2.

Niedawno wynajmowałeś/aś mieszkanie w Londynie. Chciał(a)byś się podzielić
szczegółami na swoim profilu.
•
Opisz mieszkanie, które wynajmowałeś/aś.
•
Poinformuj o jego lokalizacji.
•
Napisz, jakie miało zalety.
•
Przedstaw swoje relacje z właścicielem mieszkania.

3.

Niedawno uczestniczyłeś/aś w spotkaniu na temat zdrowego odżywiania. Informujesz
o tym na forum.
•
Opisz przebieg spotkania.
•
Wymień zalety zdrowego odżywiania.
•
Wspomnij o niespodziewanej sytuacji.
•
Spróbuj zachęcić swoich znajomych do spożywania zdrowych produktów.

4.

Przebywasz na wakacjach w USA. Dzielisz się tą wiadomością na forum językowym.
•
Opisz swój typowy, wakacyjny dzień.
•
Napisz, co do tej pory zwiedziłeś/aś.
•
Opisz ciekawe zdarzenie.
•
Przedstaw zalety podróżowania za granicę.

Wiadomość mailowa:
1.
Postanowiłeś/aś zmienić szkołę. Piszesz o tym maila do kolegi z Australii.
•
Uzasadnij wybór nowej szkoły.
•
Opisz wygląd budynku szkolnego.
•
Opisz zabawną sytuację, która Cię spotkała w pierwszym dniu nauki.
•
Napisz, jaka była reakcja kolegów i koleżanek z byłej szkoły, gdy dowiedzieli się
o Twoich planach.
2.

Niedawno wróciłeś z kursu językowego w USA. Piszesz maila do swojego nauczyciela.
•
Napisz, czego nauczyłeś/aś się na kursie i w jakim stopniu.
•
Napisz jak już wykorzystałeś/aś zdobytą wiedzę.
•
Opisz niespodziewaną sytuację, która miała miejsce zaraz po wejściu do samolotu.
•
Opisz miejsce, które najbardziej Ci się spodobało podczas pobytu w Stanach
Zjednoczonych.

3.

Ostatnio w swojej szkole organizowałeś/aś wraz z innymi uczniami przedstawienie.
Piszesz o tym maila do kolegi z Anglii.
•
Opisz przebieg przedstawienia.
•
Opisz reakcję widzów.
•
Napisz, jaki miałeś udział w przygotowaniach.
•
Wspomnij o problemie, który miał miejsce podczas przedstawienia.

4.

Założyłeś/aś niedawno klub młodzieżowy w swojej miejscowości. Piszesz o tym maila
do koleżanki z USA.
•
Napisz, jakiego rodzaju klub założyłeś, uzasadniając swój wybór.
•
Przedstaw zalety tego pomysłu.
•
Opisz swoją rolę w działalności klubu.
•
Napisz o planach na przyszłość związanych z klubem.
maturazangielskiego.net – mnóstwo bezpłatnych materiałów!

