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Co będzie do napisania na maturze w maju 2015? Hmm...  popatrzmy najpierw na zadania  
z lat 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 i 2014. Czy nasuwają się jakieś wskazówki? 
 
 

2009 
Zadanie 7. (5 pkt) 
Miałeś/łaś odwiedzić kolegę w Londynie w przyszłym tygodniu. Napisz wiadomość, w której 
• odwołasz swoją wizytę z powodów zdrowotnych, 
• napiszesz, co zalecił Ci lekarz, 
• zapytasz kolegę, jakie ma plany na wakacje, 
• zaproponujesz wspólny wyjazd w góry, kiedy wyzdrowiejesz. 
 
Zadanie 8. (10 pkt) 
Po skończeniu szkoły postanowiłeś/łaś przerwać naukę na rok. Nie rozmawiałeś/łaś o tym jeszcze  
z rodzicami. Napisz list do kolegi z Anglii. 
• Poinformuj o swojej decyzji i podaj powód jej podjęcia. 
• Napisz, jak zamierzasz spędzić ten rok i co chcesz robić po jego zakończeniu. 
• Wspomnij o pozytywnej reakcji Twoich przyjaciół oraz swoich obawach związanych z reakcją rodziców. 
• Zapytaj kolegę o jego opinię i poproś o radę, jak przekonać rodziców do tego pomysłu. 
 
 

2010 
Zadanie 7. (5 pkt) 
Podczas pobytu w Anglii chciałbyś/chciałabyś wyjechać na wycieczkę. Napisz wiadomość mailową do biura 
turystycznego w Londynie. 
• Poinformuj, jaką wycieczką jesteś zainteresowany/a. 
• Przedstaw swoje oczekiwania dotyczące zakwaterowania. 
• Zapytaj o koszt takiego wyjazdu. 
• Dowiedz się o możliwość uzyskania zniżki. 
 
Zadanie 8. (10 pkt) 
Wraz z kolegami przygotowaliście przedstawienie, które zostało wystawione podczas imprezy szkolnej. 
Napisz list do kolegi z Anglii. 
• Poinformuj, jakie przedstawienie wystawiliście i z jakiej okazji było ono przygotowane. 
• Napisz, jak długo trwały przygotowania i jaka była Twoja rola w przygotowaniu tego przedstawienia. 
• Opisz problem, który mieliście w trakcie przygotowań, i napisz, jak go rozwiązaliście. 
• Wspomnij, jaka była reakcja widzów i na co zostaną przeznaczone pieniądze ze sprzedaży biletów. 
 
 

2011 
Zadanie 7. (5 pkt) 
Miałeś/łaś odwiedzić kolegę w Anglii, ale zgubiłeś/łaś dokumenty. Napisz do niego wiadomość. 
• Przeproś, że nie możesz przyjechać. 
• Poinformuj o zgubieniu dokumentów. 
• Napisz, ile czasu będziesz czekać na nowe dokumenty. 
• Zapytaj o możliwość przyjazdu w innym terminie. 
 
Zadanie 8. (10 pkt) 
Napisz list do kolegi z Anglii, który wkrótce zamierza Cię odwiedzić. W swoim liście: 
• wyraź zadowolenie z planowanego przyjazdu kolegi do Polski i poradź mu, co powinien ze sobą zabrać, 
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• wspomnij o przyjęciu, które zamierzasz zorganizować podczas jego pobytu i zapytaj, jaki termin przyjęcia 
by koledze odpowiadał, 

• napisz, gdzie zamierzasz to przyjęcie urządzić, i uzasadnij wybór tego miejsca, 
• poproś o przywiezienie rzeczy, którą zostawiłeś/łaś u kolegi podczas ostatniej wizyty i obiecaj odebrać 

kolegę z lotniska. 
 

2012 
Zadanie 7. (5 pkt) 
Jesteś na kursie językowym za granicą. Napisz wiadomość do kolegi/koleżanki. 
• Poinformuj o odwołaniu meczu, w którym mieliście wziąć udział po południu. 
• Napisz, dlaczego mecz się nie odbędzie. 
• Poproś o przekazanie wiadomości o odwołaniu meczu pozostałym kolegom/koleżankom. 
• Zaproponuj sposób wspólnego spędzenia popołudnia. 
 
Zadanie 8. (10 pkt) 
Po egzaminie maturalnym razem z kolegami organizujesz spotkanie uczniów swojej klasy z nauczycielami. 
Napisz list do Anglika, który uczył was kiedyś języka angielskiego. W swoim liście: 
• poinformuj o zamiarze zorganizowania spotkania z nauczycielami i wspomnij gdzie to spotkanie się 

odbędzie, 
• zaproś na nie byłego nauczyciela i napisz, dlaczego zależy wam na jego obecności, 
• przedstaw pomysł przygotowania albumu klasowego i zaproponuj nauczycielowi przysłanie zdjęć do tego 

albumu, 
• poproś o potwierdzenie przybycia i zaoferuj pomoc w organizacji jego przyjazdu. 
 

2013 
Zadanie 7. (5 pkt) 
Studiujesz za granicą. Jesteś odpowiedzialny(-a) za organizację spotkania ze znanym 
naukowcem. Napisz ogłoszenie, w którym: 
• przedstawisz tematykę spotkania 
• poinformujesz, gdzie to spotkanie się odbędzie 
• wspomnisz, co dostanie każdy uczestnik spotkania 
• poprosisz o przygotowanie pytań do zaproszonego gościa. 
 
Zadanie 8. (10 pkt) 
Założyłeś(-aś) wraz z kolegami klub młodzieżowy w Twojej miejscowości. W liście do kolegi z Wielkiej 
Brytanii: 
• poinformuj o tym fakcie i wyjaśnij, dlaczego postanowiliście założyć ten klub 
• opisz, w jaki sposób reklamowaliście swój klub i co było główną atrakcją w dniu jego otwarcia 
• napisz, na czym polega działalność waszego klubu, i opisz reakcję mieszkańców na podejmowane przez 

was działania 
• zachęć kolegę do udziału w konkursie na nazwę klubu i wspomnij, gdzie znajdzie informacje o tym 

konkursie. 
 

2014 
Zadanie 7. (5 pkt) 
Jesteś na kursie językowym za granicą. Napisz wiadomość do kolegi, z którym chodzisz na zajęcia. 
• Poinformuj go o spotkaniu Waszej grupy po zajęciach. 
• Powiedz, jaki będzie temat spotkania. 
• Wyjaśnij, dlaczego powinien ze sobą zabrać laptop. 
• Zaproponuj wspólny powrót po spotkaniu. 
 
Zadanie 8. (10 pkt) 
Właśnie udało Ci się sprzedać jakiś przedmiot przez Internet. Napisz list do znajomego z Anglii. 
• Wyjaśnij, co postanowiłeś(-aś) sprzedać i dlaczego się na to zdecydowałeś(-ałaś). 
• Wspomnij, jak zachęcałeś(-aś) do kupna tego przedmiotu i o co pytały osoby zainteresowane kupnem. 
• Wyraź zadowolenie z uzyskanej ceny i napisz, na co przeznaczysz pieniądze. 
• Poinformuj, w jaki sposób chciałeś(-aś) przekazać tę rzecz nabywcy i jaki problem wyniknął w związku z jej 

przekazaniem. 
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2015 
 
W każdym arkuszu była wiadomość/notatka. Wyjątkiem był rok szkolny 2013 - wtedy było 
ogłoszenie. Ankiety nie będzie na 100%, ponieważ została wykreślona z informatora od 
roku 2012. Pocztówka jest chyba zbyt prosta. Zostaje więc wiadomość/notatka, ogłoszenie 
lub zaproszenie. A jaki będzie list? Przeanalizujmy... przez ostatnie  
6 lat nie było listu typowo formalnego (motywacyjny, reklamacja usługi lub towaru, list 
czytelnika, zapytanie...). Teraz raczej też nie będzie – ale zwrotu rozpoczynającego  
i kończącego na wszelki wypadek trzeba się nauczyć.  
 

Nasza sugestia na 60%: notatka/wiadomość + list prywatny. 
Nasza sugestia na 30%: zaproszenie + list prywatny. 

 
Pamiętajcie to tylko sugestia! Pozostałe formy pisemne także należy sobie powtórzyć! 

Nasza sugestia na maturę 2014 sprawdziła się! 


