
Język angielski,  

Semestr 1,2 

 

Zagadnienia na egzamin ustny: przygotuj krótką (1-2 minutową) wypowiedź na 

poniższe tematy: 

What part of your personality would you like to change? 

What is your favourite way to relax in the evening?  

What makes you happy? 

What is your best friend like? 

What does your mum look like? 

What do you feel about going to the dentist? 

Słownictwo związane z wyglądem zewnętrznym (budowa ciała, wzrost, włosy, 

oczy, wiek, etc.), ubraniami, cechami charakteru, emocjami i upodobaniami.  

Oxford Matura Trainer, Poziom podstawowy, unit 1 Człowiek, str. 6-7, 16. 

 

Praca kontrolna: 

W czasie wakacji poznałeś/ poznałaś niezwykłą osobę. Napisz email do koleżanki 

z Anglii, w którym: 

Opiszesz okoliczności, w których się poznaliście. 

Opiszesz wygląd tej osoby. 

Wspomnisz o ciekawym hobby tej osoby. 

Wyjaśnisz, jak to spotkanie wpłynęło na zmianę twoich wakacyjnych planów. 

Rozwiń wypowiedź w każdym z czterech podpunktów. 80-130 słów (oprócz 

podanych słów): 

Hi Vicky,  

I hope you remember me… 



 

……. 

 

That;s all for now. Please write soon. 

Take care.  

XYZ 

Zachęcam do wejścia na: 

1. stronę Kujawsko-Pomorskiej e-Szkoły i oglądanie na bieżąco zajęć/ 

wykładów przygotowujących uczniów do egzaminu maturalnego: 

https://www.youtube.com/channel/UCXkeiZ2i3F_LeVnvjj4a07Q 

2. stronę CKE, gdzie codziennie pojawiają się materiały przygotowujące do 

matury z odpowiedziami i plikami dźwiękowymi, arkusze egzaminacyjne 

od 2015 roku i materiały dodatkowe:  

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/ 

3. stronę wydawnictwa Oxford i obejrzenie filmików z egzaminu ustnego: 

np. https://www.youtube.com/watch?v=N4ntQRqj1ew 

https://www.youtube.com/watch?v=pginqipKLZA 

https://www.youtube.com/watch?v=km8Mg95PyuM 

4. Serwis Maturalny: 

https://elt.oup.com/general_content/pl/examsupport/matura?cc=fr&sel

Language=en 

5. You tube na Rock Your English na serię lekcji na temat przygotowań do 

matury i powtórek gramatycznych w bardzo przystępnej formie, np. 

https://www.youtube.com/watch?v=jwDfeHOGIUc 

https://www.youtube.com/watch?v=jppW4UByWOc 

https://www.youtube.com/watch?v=Bh14coUq8Ck&t=11s 
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Język angielski,  

Semestr 3 

 

Zagadnienia na egzamin ustny: przygotuj krótką (1-2 minutową) wypowiedź na 

poniższe tematy: 

How would you decorate your ideal room? 

What kind of house would you most like to live in? Why? 

Do you enjoy any type of housework? Which? If you don’t, why not? 

Would yu prefer to live in the city or in the country? Why? 

Słownictwo związane z domem: pomieszczenia i ich wyposażenie, opisywanie 

domu (typy domów, części domu, przymiotniki opisujące dom), prace domowe, 

miejsce zamieszkania, wynajmowanie mieszkania lub domu. 

Oxford Matura Trainer, Poziom podstawowy, unit 2 Dom, str. 18-19, 28. 

 

Praca kontrolna: 

Planujesz kupno nowego mieszkania/ domu. Opisz, jak wygląda Twój wymarzony 

dom, gdzie się znajduje, ile jest w nim pomieszczeń, jakie to pomieszczenia,  w 

jakim stylu jest urządzony, które pomieszczenie jest Twoim ulubionym i dlaczego, 

etc. 

Ilość słów: 80-130 

  

Zachęcam do wejścia na: 

6. stronę Kujawsko-Pomorskiej e-Szkoły i oglądanie na bieżąco zajęć/ 

wykładów przygotowujących uczniów do egzaminu maturalnego: 

https://www.youtube.com/channel/UCXkeiZ2i3F_LeVnvjj4a07Q 

https://www.youtube.com/channel/UCXkeiZ2i3F_LeVnvjj4a07Q


7. stronę CKE, gdzie codziennie pojawiają się materiały przygotowujące do 

matury z odpowiedziami i plikami dźwiękowymi, arkusze egzaminacyjne 

od 2015 roku i materiały dodatkowe:  

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/ 

8. stronę wydawnictwa Oxford i obejrzenie filmików z egzaminu ustnego: 

np. https://www.youtube.com/watch?v=N4ntQRqj1ew 

https://www.youtube.com/watch?v=pginqipKLZA 

https://www.youtube.com/watch?v=km8Mg95PyuM 

9. Serwis Maturalny: 

https://elt.oup.com/general_content/pl/examsupport/matura?cc=fr&sel

Language=en 

10. You tube na Rock Your English na serię lekcji na temat przygotowań do 

matury i powtórek gramatycznych w bardzo przystępnej formie, np. 

https://www.youtube.com/watch?v=jwDfeHOGIUc 

https://www.youtube.com/watch?v=jppW4UByWOc 

https://www.youtube.com/watch?v=Bh14coUq8Ck&t=11s 
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