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poziom podstawowy  

Nie kupuj 
kota w worku,  

zajrzyj do środka 

https://highschoolexam.pl/


Uważnie obejrzyj film z
częścią teoretyczną -

tam znajdziesz
konkretne wskazówki

jak rozwiązywać
ćwiczenia z

poszczególnych typów,
na co zwrócić uwagę i
jakich błędów unikać.

Prześledź dokładnie
nagranie z analizą
przykładu. Możesz

aktywnie w tym
uczestniczyć

rozwiązując zadania
samodzielnie i

porównując swoje
odpowiedzi z naszą

analizą.

Samodzielnie wykonaj
zalecone ćwiczenia. To
namiastka Twojej pracy

na maturze.
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Steps
To, że dobrze znasz język polski, wcale nie

oznacza, że napiszesz �wietną  rozprawkę lub
dobry artykuł. Musisz wiedzie� jak.

2 3

Jak do tego podejść krok po kroku?
To, ile czasu poświęcisz na każdy rozdział zależy tylko od
Ciebie. Może to być dzień, weekend, lub cały tydzień. 
Ty wiesz najlepiej w jakim tempie pracujesz najefektywniej. 

Niezależnie od tempa, zastosuj się do naszych wskazówek:
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Kilka słów o typach zadań część 2 - (FILM AKTYWNY W
WERSJI PŁATNEJ)

WWW.HIGHSCHOOLEXAM.PL

CZĘ�� I
LISTENING

rozumienie tekstu słuchanego

Teraz obejrzyj film, krótki wstęp teoretyczny
 do tej części egzaminu - (FILM AKTYWNY W WERSJI PŁATNEJ)

Sprawdź ile wiesz na ten temat rozwiązując krótki quizz:
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 Kilka słów o typach zadań część 1

część teoretyczna

    podstawowego i
    rozszerzonego

dotyczy poziomu:

1.
2.
3.
4.
 

 
Wiem, o czym ogólnie  jest nagranie przed jego wysłuchaniem.

Nie mam wpływu na jakość nagrania,  jeśli jest niewyraźnie,  to pech. 

Można szybko dobrać mówcę do tematu,  
bo w nagraniu słyszysz to samo słowo co w poleceniu. 

Ważne informacje należy zapamiętać,  bo nie można pisać po
arkuszu.

T     F

odpowiedzi do quizzu: T F F F

obejrzyj ten film 

przykładowa 

strona działu: LISTENING 

https://highschoolexam.pl/
https://vimeo.com/604318816/9ca1916eae
https://vimeo.com/604318816/9ca1916eae


CZASOWNIKI
advise - doradzać
agree - zgadzać się
allow - pozwolić 
apologise - przeprosić 
argue - kłócić się, podważać 
ask - pytać, prosić
claim - twierdzić
complain - narzekać 
decide - zdecydować
disagree - nie zgadzać się 
doubt - wątpić
encourage - zachęcić
explain - wytłumaczyć
inform  - informować
insist - nalegać
invite - zaprosić
offer - zaproponować
order - nakazać, zamówić
plan - zaplanować
point out - wskazać, wykazać
promise - obiecać
refuse - odmówić 
remind - przypomnieć 
suggest - sugerować
warn - ostrzec 

 

Część teoretyczna 
 

Poniżej znajdziesz listę najpopularniejszych czasowników i
rzeczowników, które posłużą Ci do interpretacji tematu

wypowiedzi i intencji mówców. 
 

RZECZOWNIKI
an announcement - komunikat
an advertisement - ogłoszenie
an avert - ogłoszenie
a leaflet - ulotka
an interview - wywiad
a job interview - 
rozmowa kwalifikacyjna
a staff meeting - 
zebranie personelu

przykładowa 

strona działu: LISTENING 



X: Do you mind if I smoke? 1.
       Y: a. No, not at all.
           b. I don't smoke, thanks.
           c. Yes, I do smoke.

2.   X: Help yourself to a drink!
      Y: a. I can't help you.
          b. Thank you!
          c. Thank you for your help.

3. X: Do you think these trousers are too tight?
Y: a. Yes, they don’t suit you.
b. Yes, they don’t fit you.
c. Yes, they don’t match you.

4. X: I want to buy that house.
Y: a. But it isn’t on sale.
b. But it isn’t for sale.
c. But it isn’t sold.

5. X: I can't make it to your party. 
Y: a. That's great.
b. Anyway, I have to go now. 
c. Oh, what a pity!

6. X: What do you do for a living?
Y: a. I can swim.
b. I live in Cracow.
c. I am a manager. 

7. X. Thanks for your help!
Y: a. Don’t mention it!
b. Don’t even ask!
c. I don’t have any idea!

8. X: Luckily, I have never broken my leg.
Y: a. So have I.
b. Neither have I. 
c. I hadn’t too. 
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9. X: What is he like?
Y: a. He is tall and handsome.
b. He loves football.
c. He is bossy and unpleasant.

10. X: Do you mind visiting me today?
Y: a. Of course, it’s great!
b. Really?
c. As a matter of fact, I don’t.

11. X: You look so shattered, what’s wrong?
Y: a. I sat an exam.
b. I passed an exam.
c. I failed an exam.

12. X: I won the competition. I’m the best!!!!
Y: a. Not at all.
b. Congrats.
c. Don’t mention it.

13. X: a. Let’s go parting!
          b. Are you fond of parting?
          c. What do you think of parting?
Y: Sounds great!!!

14. X: I don’t think there is anything I can do
with it.
Y: a. I don’t know.
b. So do I. 
c. I don’t agree with you at all. 

15. X: What do you want us to do now?
Y: a. I suggest to go home.
b. I suggest going home.
c. I suggest us to go home.

 

W zdaniach 1-15 spośród podanych opcji odpowiedzi (A–C) wybierz tę,
która sprawi,  że dialogi stanowić będą gramatyczną i logiczną całość.

  Zakreśl literę A, B albo C. 
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 sprawdź tu odpowiedzi
(ten klucz mówi do Ciebie naszym głosem:))

PRZYKŁADOWA 

STRONA DZIAŁU: U
SE OF

ENGLISH 

https://highschoolexam.pl/
https://vimeo.com/514646492/3a4afd684e
https://vimeo.com/514646492/3a4afd684e
https://vimeo.com/514646492/3a4afd684e


BRUDNOPIS
 
 
 

 Zrób plan tego, co napiszesz w każdym podpunkcie.
Pomyśl, jakie konstrukcje będą przydatne, jakich czasów należy użyć realizując

poszczególne ,,kropki''. 
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.......................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................
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Jeśli masz wykupiony pakiet SUPREME,
prześlij je nam do sprawdzenia i omówienia. 
 Jeśli nie,  zajrzyj              ,albo daj je do
sprawdzenia swojemu nauczycielowi. 

Teraz, stosując się do wszystkich naszych
wskazówek,  dwie prace. 

TUTAJ

Robisz często zakupy w sklepach internetowych. Ostatnio kupiłeś(-aś) urządzenie
elektryczne / elektroniczne, które okazało się wadliwe i złożyłeś(-aś) reklamację.
Podziel się swoim doświadczeniem na blogu. 
• Napisz, od jak dawna i dlaczego robisz zakupy w sklepach internetowych. 
• Opisz urządzenie, które kupiłeś(-aś). 
• Wyjaśnij, na czym polegała wada tego urządzenia. 
• Poinformuj, w jaki sposób sklep zareagował na Twoją reklamację. 

Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z czterech podpunktów, pamiętając, że jej długość powinna
wynosić od 80 do 130 słów (nie licząc słów w zdaniach, które są podane). Oceniane są: umiejętność
pełnego przekazania informacji (4 punkty), spójność i logika wypowiedzi (2 punkty), bogactwo
językowe (2 punkty) oraz poprawność językowa (2 punkty). Podpisz się jako XYZ.

praca nr 1 - blog  (źródło:CKE) 
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skorzystaj z listy przydatnych zwrotów  i konstrukcji 

teraz poćwicz
przykładowa 

strona działu: WRITING  

https://highschoolexam.pl/oferta/praca-poziom-podstawowy-sprawdzanie/
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Hope you're OK. -Mam nadzieję, że u Ciebie wszystko dobrze.
How are you doing? - Jak się masz? 
Sorry, I didn't write earlier, but I was....... Przepraszam, nie pisałem/ łam wcześniej, ale ... 
Sorry for not writing for so long but ….. Przepraszam, że nie pisałam wcześniej, ale ...
Sorry, it took me a while to write back but ... Przepraszam, że odpowiedź zajęła mi tak długo,
ale ...
I haven't heard from you for a while. How are things? - Długo nie mieliśmy kontaktu, co
słychać?

I just want to drop you a line to tell you some news about ….Chcę napisać parę słów, aby 

Just a qiuck email to tell you about … Piszę którki mail, aby poinformować Cię o ...
This is just to let you know that …. Parę słow o ...
I just want to share something with you. Chcę się z Tobą czymś podzielić. 

Let's (go) … Wszystko można przetłumaczyć:  a może pójdziemy...? 
Why don't we (go) …?
How about (going) …?
We / you must (go) …
Maybe we can (go) …(?)
I suggest (going ) ...

It all happened …. To wszystko wydarzyło się ...
One day / Two weeks ago / Last Monday / The other day …. (przykładowe odniesienie do
czasu w przeszłości)
We started ….... / It started …... Zaczęliśmy … To zaczęło się …
At first, …. /Next, Later on, ... /Finally, … Na początku … /Następnie/Później …/Na końcu...
You'll never guess what happened next. Nie zgadniesz, co stało się później. 
When we got there ... / When we saw it .../ When we finished ….. Kiedy tam przybyliśmy … /
Kiedy to zobaczyliśmy … / Kiedy skończyliśmy ….
It's hard to believe, but (then) …. Trudno w to uwierzyć, ale (wtedy)...
It was a fantastic / terrible moment. To był fantastyczny / okropny moment. 

NA POCZĄTEK 

POWÓD PISANIA 

      poinformować Cię o ...

ZAPRASZANIE, ZACHĘCANIE 

RELACJONOWANIE WYDARZEŃ 
Użyj czasów przeszłych np. PAST SIMPLE, PAST CONTINUOUS

          
 

Poniżej znajdziesz przydatne zwroty do zastosowania w pracy
pisemnej. 
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przykładowa 

strona działu: WRITING 
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