
Wypowiedź pisemna, poz. rozszerzony – nowa matura. 
 
 
Obowiązują następujące formy wypowiedzi: artykuł publicystyczny, list formalny  
i rozprawka. Formy mogą zawierać elementy opisu, relacjonowania, sprawozdania, recenzji 
oraz pogłębionej argumentacji. 
 
Wypowiedz się na jeden z poniższych tematów. Wypowiedź powinna zawierać od 200 do 
250 słów i spełniać wszystkie wymogi typowe dla formy wskazanej w poleceniu.  
 

 
Artykuł publicystyczny. 
 
1. W miejscowości, w której mieszkasz wprowadzono podatek od posiadania psa. 

Właściciele czworonogów zorganizowali protest przed siedzibą władz. Napisz artykuł do 
lokalnej gazety, w którym zrelacjonujesz przebieg akcji protestacyjnej oraz przedstawisz  
swoje stanowisko w tym konflikcie. 

 
2. W szkole, do której chodzisz wprowadzono całkowity zakaz wnoszenia urządzeń 

telekomunikacyjnych i informatycznych (np. telefony, tablety, laptopy), co nie spodobało 
się uczniom. Napisz artykuł na szkolną stronę internetową, w którym przedstawisz racje 
obydwu stron – uczniów i dyrekcji szkoły oraz zasugerujesz rozwiązanie problemu. 

 
3. Napisz artykuł do lokalnej gazety, w którym opiszesz pewien konflikt między dwoma 

sąsiadami. Scharakteryzuj ten konflikt oraz zasugeruj jego rozwiązanie. 
 
4. Zauważyłeś/aś, że w twoim mieście ostatnio znacznie pogorszył się stan dróg oraz 

pojawiły się dzikie wysypiska śmieci. Napisz artykuł do lokalnej gazety, w którym 
opiszesz te problemy oraz uzasadnisz, dlaczego władze miasta powinny jak najszybciej 
zająć się tą sprawą. 

 
5. Ostatnio byłeś/aś na spotkaniu z ważnym politykiem. Na spotkaniu doszło do kłótni  

z przybyłymi mieszkańcami. Napisz artykuł, w którym zrelacjonujesz to wydarzenie  
i przedstawisz własny pogląd na tę sytuację. 

 
 
 

maturazangielskiego.net – ściągaj mnóstwo bezpłatnych materiałów! 
więcej zadań znajdziecie w naszych zbiorach do matury wyd. Enset. 

 
 
 

List formalny. 
 
1. Niedawno do mieszkania obok wprowadzili się nowi lokatorzy. Ich zachowanie jest 

nieodpowiednie i mimo twoich próśb sytuacja się nie poprawiła. Napisz list formalny do 
spółdzielni mieszkaniowej, w którym opiszesz problem i podasz przykłady zachowania 
sąsiadów.  

 
2. Wróciłeś/aś z wycieczki zorganizowanej przez pewne biuro podróży. Niestety, bardzo 
żałujesz, że ją wykupiłeś/aś w tym biurze. Napisz list formalny będący reklamacją usługi. 
Przedstaw swoje zastrzeżenia i zasugeruj rozwiązania, które biuro podróży powinno 
wprowadzić w przyszłości. 

 
3. Ostatnio przez przypadek przeczytałeś szkalujący Ciebie artykuł w lokalnej gazecie. 

Napisz list formalny do redakcji, w którym przedstawisz sytuację oraz podasz argumenty 
przeciwstawne do tych zawartych w artykule.  

 
4. Prowadzisz małą firmę i chcesz podjąć współpracę z zagranicznym kontrahentem. 

Napisz list formalny (e-mail) do zagranicznej firmy, w którym przedstawisz warunki 
współpracy oraz podasz argumenty, które przemawiają za wyborem właśnie twojej 
firmy.  

 
5. Ubiegasz się o pracę w pewnym znanym angielskim banku. Napisz list formalny 

motywacyjny, w którym przedstawisz swoje cechy przydatne w nowej pracy oraz 
opiszesz dotychczasowe sukcesy. 

 
6. Starasz się o dofinansowanie studiów w Anglii. Napisz list formalny do władz uczelni.  

W liście uzasadnisz konieczność dofinansowania twojej nauki oraz napiszesz, w jaki 
sposób uczelnia skorzysta na dofinansowaniu twoich studiów. 

 

Rozprawka. 
1. Jak to jest, że prawie każde dziecko chce być dorosłym, a jak już dorośnie, to znowu 

chce być dzieckiem? Napisz rozprawkę, w której omówisz dobre i złe strony bycia 
dzieckiem. 

 
2. Komputer jest nikomu niepotrzebnym gadżetem, komplikującym nasze życie. Czy 

zgadzasz się z tym stwierdzeniem? Napisz rozprawkę, w której wyrazisz własną opinię 
na podany temat. 

 
3. Niektórzy sądzą, że w Polsce powinna być wprowadzona kara śmierci. Napisz 

rozprawkę, w której opiszesz argumenty przemawiające za i przeciw wprowadzeniu kary 
śmierci. 


