Dodatkowe zadania do książki Przewodnik po egzaminie gimnazjalnym z języka angielskiego, wyd. ENSET.

Poziom rozszerzony - dla uczniów, którzy uczyli się języka ang. w szkole podstawowej.

Wypowiedź pisemna

Pod tekstem podpisz się jako XYZ. Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z trzech podpunktów, pamiętając, że długość tekstu powinna wynosić od 50 do 100 słów. Oceniana jest umiejętność pełnego przekazania informacji, spójność i logika wypowiedzi oraz zakres i poprawność środków
językowych.

1.	Chcesz odebrać kolegę z lotniska. Spóźnisz się. Napisz mu SMS-a, w którym:
- poinformujesz o spóźnieniu,
- napiszesz, dlaczego się spóźnisz,
- napiszesz, gdzie ma na Ciebie zaczekać.

2.	Przebywasz na wakacjach w Londynie. Napisz maila do koleżanki ze Szkocji, 
w którym:
- poinformujesz, gdzie jesteś,
- opiszesz pogodę,
- napiszesz, co zwiedziłeś/aś.

3.	Kolega z USA chce abyś, go odwiedził. Napisz mu maila, w którym:
- podziękujesz za zaproszenie,
- odmówisz, podając powód,
- przekażesz pozdrowienia.

4.	Przebywasz w Anglii. Znalazłeś/aś plecak z książkami i szukasz jego właściciela. Napisz ogłoszenie, w którym poinformujesz:
- co znalazłeś,
- gdzie znajdował się plecak,
- jak można się z Tobą skontaktować.

5.	Byłeś/aś ostatnio na fajnej wycieczce. W mailu do kolegi z Australii napisz:
- co to była za wycieczka,
- co Ci się szczególnie podobało,
- jak długo trwała.

6.	Jesteś na kursie językowym pod Londynem. Napisz swojej koleżance z Anglii maila, w którym poinformujesz:
- gdzie jesteś,
- kogo poznałeś/aś,
- kiedy wracasz do Polski.

7.	Spotkałeś/aś ostatnio bardzo znaną osobę. W mailu do koleżanki ze Szkocji:
- napiszesz, kogo spotkałeś/aś,
- podasz okoliczności spotkania,
- napiszesz, co Cię zaskoczyło.

8.	Masz pewien problem. W mailu do koleżanki z Londynu:
- napiszesz, jaki masz problem,
- poprosisz o radę,
- napiszesz, jak próbowałeś/aś go rozwiązać.

9.	Przebywasz na wakacjach we Włoszech. Napisz maila do kolegi z Australii, 
w którym poinformujesz:
- kiedy przyjechałeś/aś,
- jak spędzasz czas wolny,
- jakie masz plany na następny dzień.

10.	Przeprowadziłeś/aś się do innego miasta. Napisz maila koledze z Anglii, w którym:
- poinformujesz o przeprowadzce,
- napiszesz, jaki mieliście problem,
- podasz adres.

11.	Przebywasz w Anglii. Koleżanka chce iść z Tobą do kina. Ty nie możesz iść. Napisz jej SMS-a, w którym:
- podasz powód, dla którego nie możesz iść do kina,
- zaproponujesz inną atrakcję,
- zaproponujesz termin.

12.	Poznałeś/aś ciekawą osobę. W mailu do kolegi z Anglii napisz:
- jakie były okoliczności spotkania,
- jak wygląda ta osoba,
- jakie ma cechy charakteru.

13.	Podczas wycieczki po Londynie zgubiłeś pewną rzecz. Napisz maila do kolegi 
z Anglii, w którym:
- przedstawisz, w jakich okolicznościach zgubiłeś/aś tę rzecz,
- napiszesz, co postanowiłeś/aś zrobić, gdy zauważyłeś/aś że nie masz tej rzeczy,
- dodasz, czy udało Ci się ją znaleźć.

14.	Jesteś chory. Wyślij koleżance z Anglii SMS-a, w którym napiszesz:
- co Ci dolega,
- co Ci powiedział lekarz,
- jak długo już cierpisz.

15.	Ostatnio byłeś/aś na fajnej imprezie. W mailu do kolegi z USA napisz:
- co to była za impreza,
- jaka była muzyka,
- jakie było jedzenie.

16.	Przebywasz na wakacjach we Włoszech. W SMS-ie do kolegi z Londynu:
- napiszesz, co teraz robisz,
- napiszesz, jakie masz plany na następne dni,
- zapytasz, kiedy odwiedzi Cię w Polsce.

17.	Właśnie wracasz z centrum handlowego. W SMS-ie do koleżanki z Anglii napisz:
- gdzie byłeś/aś,
- co kupiłeś/aś,
- co zabawnego Cię spotkało.

18.	Chcesz pojechać do Londynu. Napisz maila do biura informacji turystycznej, 
w którym:
- podasz termin przyjazdu,
- zapytasz o ciekawe miejsca,
- zapytasz o ceny noclegów.

19.	Chcesz sprzedać pewną rzecz na amerykańskim portalu aukcyjnym. W opisie:
- poinformuj, co masz do sprzedania,
- przedstaw jej zalety,
- podaj cenę.

20.	Zaprosiłeś/aś do Polski kolegę z Anglii. Musisz jednak odwołać wizytę. Napisz mu maila, w którym:
- poinformujesz, dlaczego odwołujesz wizytę,
- zaproponujesz inny termin,
- zapytasz, co chciałby zobaczyć w Polsce.

21.	Przed chwilą zjadłeś/aś pyszny posiłek w jednej z londyńskich restauracji. Napisz koledze z Londynu SMS-a, w którym:
- poinformujesz go, co właśnie zjadłeś,
- napiszesz, jak wygląda restauracja,
- zasugerujesz wspólne wyjście do tej właśnie restauracji.

22.	Niedawno byłeś/aś na interesującej wycieczce. W mailu do koleżanki z Nowego Jorku napisz:
- co ciekawego widziałeś/aś,
- co zaskakującego Ciebie spotkało,
- jakim środkiem transportu podróżowałeś/aś.

23.	Przed chwilą kupiłeś/aś sobie pewną rzecz. Chcesz poinformować o tym kolegę 
z Sydney. Napisz mu SMS-a, w którym:
- poinformujesz, co kupiłeś/aś,
- wymienisz zaletę tej rzeczy,
- podasz cenę.

24.	Chcesz, aby Twój kolega z USA odwiedził Ciebie podczas wakacji. Napisz mu maila, w którym:
- zaprosisz go do siebie,
- napiszesz, co może ciekawego zobaczyć w Twojej okolicy,
- poprosisz, aby się z Tobą skontaktował.

25.	Przebywasz u rodziny angielskiej. Gospodarzy nie ma w domu. Chcesz wyjść do miasta. Zostaw im wiadomość, w której poinformujesz:
- gdzie wychodzisz,
- o której godzinie wrócisz,
- jak można się z Tobą skontaktować.

26.	Ostatnio widziałeś/aś fajny film. W mailu do kolegi z Anglii napisz:
- jakiego rodzaju film widziałeś/aś,
- co w szczególności Ci się podobało,
- skąd miałeś/aś informację o tym filmie.

27.	Przebywasz na kursie językowym w Londynie. Niestety zabłądziłeś/aś i nie możesz trafić do schroniska. W SMS-ie do opiekuna grupy:
- przedstaw sytuację,
- zapytaj, co masz zrobić,
- poinformuj, że nie masz przy sobie już pieniędzy.

28.	Niedawno byłeś/aś na wyprawie rowerowej. W mailu do koleżanki z Kanady napisz:
- jaka była trasa,
- jak długo trwała wyprawa,
- co ciekawego widziałeś/aś.

29.	Umówiłeś/aś się z koleżanką z Anglii. Spóźnisz się. W SMS-ie:
- poinformujesz o spóźnieniu,
- napiszesz, dlaczego się spóźnisz,
- napiszesz, gdzie teraz jesteś.

30.	Podczas wakacji odwiedził Ciebie kolega z USA. Napisz do niego maila, w którym:
- poinformujesz, że cieszysz się z jego wizyty,
- zaproponujesz ponowny przyjazd,
- zapytasz, czy wysłać mu zdjęcia.





















