TEST ÓSMOKLASISTY
WRITING, part 1

OPIS POSTACI
Opisując osobę, powinieneś napisać, jak się nazywa, ile ma lat, czym się
zajmuje, gdzie mieszka, opisać wygląd zewnętrzny (cechy fizyczne, ubiór),
cechy charakteru z uzasadnieniem oraz ewentualnie podać własną
ocenę tej osoby.

Długość tekstu powinna wynosić 50 – 120 słów

PRZYDATNE
ZWROTY
• He/She looks like...
• He/She is like...
• He/She is similar to...
• He/She is keen on/interested
in/into/fond of...
• He/She is good/bad at...
• He/She likes/enjoys/hates...
• He/She doesn't like/enjoy...

ZWRÓĆ UWAGĘ NA RÓŻNICE
W ZNACZENIU PYTAŃ:
• What does he/she look like?

• Jak on/ona wygląda?
• What is he/she like?
• Jaki/Jaka on/ona jest?
• What does he/she like?
• Co on/ona lubi?

PRZYKŁADOWY E-MAIL
Hi Tomek,
My brother, Jakub, is seventeen. He is very slim and
has got short black hair. His face is handsome and his
eyes are big and blue. He's into Maths and P.E. but he
isn't keen on Polish and he doesn't like reading books.
He's in a school football team and he's a quite good
footballer. He wears casual clothes. People like him
because he's nice, helpful and hardworking. He likes
going to concerts and he plays the guitar.
I know you've got a sister. What's she like?

Write back to me soon.
Best,
Bartek

ODPOWIEDŹ NA
OGŁOSZENIE
Odpowiedź na ogłoszenie jest tekstem formalnym,
więc wymagane jest stosowanie zwrotów
grzecznościowych. W treści należy najpierw napisać,
gdzie się znalazło dane ogłoszenie. Należy napisać, że
jest się zainteresowanym danym ogłoszeniem oraz
zapytać o istotne szczegóły, które nie znalazły się w
treści ogłoszenia. Na koniec należy poprosić o
odpowiedź. Nie używamy skróconych form wyrazów.

Zwroty grzecznościowe
- Dear Sir/Madam, Szanowny Panie/Pani
- Kind regards, Z pozdrowieniami/Z uszanowaniem

Wstęp
- I am writing to ask about... Piszę, aby zapytać...

PRZYDATNE
ZWROTY

- I would like to rent the flat which is on offer... Chciałbym
wynająć mieszkanie, które jest oferowane

Pytanie o informacje
- I would like to know what the rent is. Chciałbym się
dowiedzieć, ile wynosi czynsz.
- Could you tell me how far the … is? Czy mogę się
dowiedzieć, jak daleko … jest?
- I'd like to ask if there are any … in the area? Chciałbym się
dowiedzieć, czy są jakieś... w pobliżu?
Zakończenie
- I am waiting for you reply. Czekam na odpowiedź

Dear Sir/Madam,

I saw your advertisement on the Internet and
I'm interested in renting one of your rooms
from the 1st September.

PRZYKŁADOWY
E-MAIL:

Is it possible to rent it for two months only? I
would like to know how much the rent is and
if there is Wi-Fi in the flat. I would also like to
know what the neighbourhood is like. Are
there any parks? I'd like to ask if there is any
public transport in the area.

Please reply soon.
Kind regards,
XY

ZAPROSZENIE
Zaproszenie

to krótka, uprzejma prośba, we
własnym lub cudzym imieniu, o wzięcie
udziału w jakimś wydarzeniu. Często zawiera
prośbę o potwierdzenie przybycia.
Zaproszenie może mieć charakter prywatny
lub oficjalny.
W zależności od rodzaju wydarzenia i relacji
pomiędzy piszącym a adresatem do
napisania zaproszenia używa się języka
nieformalnego lub formalnego.

• I'm writing to invite you to... Piszę, aby zaprosić Cię
na...
• I would like/I want to invite you to... Chciałbym
zaprosić Cię na...

PRZYDATNE
ZWROTY

• Would/Could you come to the...? Czy chciałbyś
przybyć na...?

• How about a... tomorrow? Co powiesz na... jutro?
• How about going to the …? Może poszlibyśmy do...?
• Let me know if you can be there. Daj znać, czy
będziesz mógł tam być.

• What do you think about it? Please write back. Co o
tym myślisz? Odpisz.

Dear George,

PRZYKŁADOWY
E-MAIL

I can't believe we haven't seen each other for
a year now! I want to invite you to my
birthday party on 1st June. It will take place in
my garden. The party starts at 4 p.m. and
finishes at 10 p.m. I'm sure all of us are going
to enjoy ourselves at the party. Please let me
know if you can be there.
Take care,
Colin

OPIS WYDARZENIA
Wpis na forum internetowym to krótka i zwięzła wypowiedź. Na początku
warto napisać, o jakie wydarzenie chodzi, jakie emocje ono wzbudzało u
ciebie i/lub innych uczestników oraz jaka była/jest/będzie lub powinna być
reakcja na to wydarzenie. Dozwolone jest użycie form skróconych.

Wstęp
- I'm going to tell you/write about... Opowiem wam/Napiszę o...
- I need to share my feelings with you. Chcę podzielić się z wami
moimi odczuciami.
Powód
- ...because it is a very important problem. ...gdyż to ważny
problem.

PRZYDATNE
ZWROTY

- ...because we should do something about it. ...ponieważ
powinniśmy coś z tym zrobić.
Wyrażanie emocji:
- I'm so happy about it. Jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu.
- I'm really sad/disgusted. Jestem naprawdę
smutny/zniesmaczony.
Zakończenie
- I think we should say we are sorry. Uważam, że powinniśmy
przeprosić.
- Let's help him. Pomóżmy mu.

PRZYKŁADOWY
WPIS

As you know, our classmate Kasia, is in
hospital and she'll stay there for a few weeks.
I'm sure that she is lonely and sad and misses
everone. Another problem is that our exams
are in May and she's going to miss many
lessons. She's going to have some lessons
with teachers from the hospital's school but
it's not going to be enough to prepare well
for the exams. I think we should do
something to help her to prepare for the
exams. What do you think?

LISTA ZADAŃ, WPIS NA
FORUM
Lista zasad obowiązujących na danym forum internetowym tworzona jest
przez administratora forum. Zawiera ona nakazy i zakazy, które wyrażamy
poprzez odpowiednie konstrukcje językowe.

Powód wpisu

- I'm writing to suggest... Piszę, aby zaproponować...
- Below is a set of rules for our group. Poniżej są zasady dotyczące
naszej grupy
Reguły i zasady

PRZYDATNE
ZWROTY

- You can share your ideas with other group members. Możecie się
dzielić pomysłami z innymi członkami grupy.
- Feel free to write openly what you think. Piszcie otwarcie, co
myślicie.
- Don't post private messages. Nie zamieszczajcie prywatnych
wiadomości.
- You mustn't use bad language. Nie wolno używać wulgaryzmów.
Zakończenie
- Let me know what you think about these rules. Dajcie znać, co
myślicie o tych zasadach.
- Please feel free to add more rules to the list. Możecie dodać
więcej zasad do listy.

Welcome all the new members!
Here are the rules for our group 'Friends of the earth':

- You can join our group if you're an eco-freak.

PRZYKŁADOWY
WPIS

- You can leave the group whenever you like.
- You mustn't troll, post fake news or private ads.
- We are not allowed to collect any money.
- We shouldn't write articles without checking facts
first.
Let me know what you think. Please feel free to add
more rules to the list. We can all discuss them during
the next meeting at school.

WPIS NA
BLOGU KULINARNYM
Przepis to instrukcja, w której wymieniamy składniki niezbędne do przygotowania
potrawy. Możemy również dodać informacje o potrzebnych przyborach kuchennych.
Następnie po kolei wyjaśniamy, jak przygotować potrawę i z czym ją podawać.

Ponieważ jest to wpis na blogu, można użyć zwrotu powitalnego, a na zakończenie
pożegnać swoich czytelników.
Można stosować formy skrócone.

PRZYDATNE ZWROTY
Wstęp

- Hello all you food lovers! Witajcie, miłośnicy jedzenia!
- A lot of you keep asking me about a recipe for... Wielu z was prosi mnie o przepis na...
- My readers would like to know how to make... Moi czytelnicy chcieliby wiedzieć, jak
przygotować...

- You ask me how to cook/make... Pytacie, jak ugotować/zrobić...
Kolejność
- First, then, next, after (that)
- While, during

- Finally, in the end
Zakończenie
- Have a good time cooking! Udanej zabawy podczas gotowania!
- Enjoy your cooking! Miłej zabawy przy gotowaniu!
- Bon appetit! Smacznego!

PRZYKŁADOWY PRZEPIS
Dear Food Lovers!
You keep asking me about my favourite cake. I've
made hundreds of cakes, but this recipe is the easiest
and it's delicious!
Ingredients:
170 grams of sugar
170 grams of flour
3 large eggs
3 large apples
Beat the eggs and sugar with a spoon for 15 minutes
or for 2 if you use an electric mixer. Then add the flour
and beat well. Peel the apples and chop them. Add
them to the bowl. Put everything in the cake tin and
bake in the oven at 160oC for 30 minutes. You can
serve it with ice cream.
Enjoy your cake!

POCZTÓWKA Z WAKACJI
Pocztówka to krótki, zwykle nieformalny tekst, w którym piszemy, gdzie
jesteśmy, od jak dawna i kto nam towarzyszy. Można również opisać to
miejsce, wspomnieć, jaka jest pogoda i jak spędzamy czas. Dobrze jest
napomknąć o zabawnej sytuacji. Na koniec przekazujemy pozdrowienia.
Dozwolone jest użycie form skróconych.

PRZYDATNE ZWROTY
Wprowadzenie interesującej informacji
- Guess what? Zgadnij, co się stało.
- You won't believe what happened. Nie uwierzysz, co się stało.
Przekazywanie pozdrowień

- Say hello to … for me, please. Pozdrów ode mnie …
- Give my love to …. Przekaż pozdrowienia …
- Give your parents my regards. Ukłony dla rodziców
Pożegnanie
Nieformalne: See you soon! / Hugs! / Take care
Formalne: Regards, / Best regards,

PRZYKŁADOWY TEKST
Hi Jan,
Greetings from Mazury, where I'm spending my
holidays with my family. We are sailing on small
yacht and we are snorkelling a lot. Yesterday
there was a terrible storm and you won't believe
what happened! Some boats were damaged
but luckily not ours! I'm taking photos all the time
and I posted them on Instagram. Have you seen
them?
We are going home tomorrow.
See you soon!
Tomek

ŹRÓDŁA:
Repetytorium ósmoklasisty A2+/B1, Pearson

