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• Opisz swoj¹ relacjê z szefem.
• Napisz, na co zamierzasz przeznaczyæ zarobione pieni¹dze, uzasadniaj¹c wybór.

25. Zorganizowa³e�/a� niedawno spotkanie ze znan¹ osob¹. Piszesz o tym maila do kolegi
z Australii.
• Napisz, kogo znanego zaprosi³e�/a�, uzasadniaj¹c swój wybór.
• Opisz przebieg spotkania.
• Przedstaw jedno nieprzyjemne zdarzenie, które mia³o miejsce podczas spotkania.
• Przedstaw zalety spotkañ ze znanymi osobami.

26. Przeprowadzi³e�/a� siê z ma³ej miejscowo�ci do du¿ego miasta. Napisz o tym maila do
kole¿anki z Australii.
• Opisz swoje nowe miejsce zamieszkania.
• Podaj powody, dla których przeprowadzi³e�/a� siê.
• Wspomnij o problemie, jaki mia³e� podczas przeprowadzki.
• Przedstaw wady mieszkania w du¿ym mie�cie.

27. Masz dosyæ powa¿ny problem zwi¹zany ze szko³¹. Napisz maila do kole¿anki, któr¹
chcesz prosiæ o radê.
• Opisz swój problem.
• Napisz, jakiej pomocy oczekujesz.
• Napisz, w jaki sposób mo¿esz siê odwdziêczyæ za pomoc.
• Wymieñ wady rozwi¹zania, o którym my�la³e�/a�, lecz zrezygnowa³e�/a� z tego

pomys³u.

28. Ostatnio by³e�/a� na wa¿nej uroczysto�ci rodzinnej. Napisz maila do kolegi z Anglii.
• Opisz uroczysto�æ.
• Opisz niespodziewane wydarzenie, które mia³o miejsce na pocz¹tku uroczysto�ci.
• Napisz, w jaki sposób to wydarzenie wp³ynê³o na jej dalszy przebieg.
• Zapro� kolegê na uroczysto�æ, której bêdziesz organizatorem, uzasadniaj¹c dlaczego

zale¿y Tobie na jego obecno�ci.

29. Chcia³(a)by� wyjechaæ na rok do Anglii i znale�æ tam pracê. Piszesz maila do znajomego
Anglika.
• Przedstaw szerzej swoje plany.
• Opisz swoj¹ obecn¹ sytuacjê ¿yciow¹.
• Napisz, jakie widzisz zalety takiego wyjazdu.
• Uzasadnij chêæ wyjazdu w³a�nie do tego kraju.

30. Ostatnio spotka³o Ciê w szkole pewne przykre zdarzenie. Napisz o nim w mailu do
kolegi z Anglii.
• Opisz to zdarzenie.
• Napisz, jak¹ pomoc uzyska³e�/a�.
• Napisz, jak to zdarzenie wp³ynê³o na Twoje dalsze plany.
• Popro� o radê w rozwi¹zaniu pewnego problemu.
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Zadania 1-15 � teksty
Adapted from: http://www.newsinlevels.com

Przeczytaj tekst. Z podanych odpowiedzi wybierz w³a�ciw¹, tak aby otrzymaæ
logiczny i gramatycznie poprawny tekst. Zakre�l literê a, b albo c.

1. Meteorite in Russia

A meteorite exploded over Russia in February. NASA says that it 1.______

approximately 10,000 tons. The moment of the explosion was captured on 2._____

cameras. It was quite something. The meteorite scattered into 3._____ pieces which

many people look for. Around 400 smaller pieces have been 4._____.

Scientists think that they have found the 5._____ piece of the meteorite. The chunk

was found in a lake and it was hard to get. 6._____ project costs around 60,000

pounds. Scientists hope that the test will confirm that it is the main part 7._____ the

meteorite.

1. a) weighed b) weighs c) will weigh

2. a) people b) people's c) some people

3. a) lots of b) much c) very

4. a) find b) be found c) found

5. a) biggest b) big c) bigger

6. a) A b) An c) The

7. a) over b) at c) of
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