
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 
WRITING, part 2 



E-MAIL: OPIS 
WYDARZENIA SPORTOWEGO 

Kiedy opisujesz wydarzenie powinieneś napisać o tym, jakie to wydarzenie, 
kiedy i gdzie miało miejsce oraz kto w nim uczestniczył. Następnie sprecyzuj, 
co było najciekawszym momentem akcji oraz opisz rezultat wydarzenia.  

Możesz również napisać, jak się czułeś w tej sytuacji i jakie były reakcje innych 
osób. 



PRZYDATNE ZWROTY 

Kolejność zdarzeń 

- First, at first, in the beginning, at the beginning 
of... 

- Then / next 

- After (that), before 

- While, when, during 

- Finally, in the end, at the end of, eventually 

Wyrażanie przyczyny 

- Because, so 

Wyrażanie zaskoczenia 

- Suddenly, all of a sudden, surprisingly, to my 
surprise 



PRZYKŁADOWY E-MAIL 
Hi Tom, 

How are you? I've got a story to tell you. As you 
know I'm a good swimmer. Yesterday I went to 
a swimming competition at our school because 
boys from my class participated in the event. 
We had been practicising for a year but 
unfortunately I wasn't good enough. Anyway, 
you won't believe what happened! I was sitting 
next to Otylia Jędrzejczak, the famous 
swimmer! I was so excited that I couldn't 
concentrate on the race. I didn't see who won 
but I talked to Otylia and I was over the moon! 

How about you? Any sports news? 

Zosia 



E-MAIL: PROŚBA O PRZYSŁUGĘ 

Tekst e-maila z prośbą o pomoc powinien zawierać, oprócz opisu przysługi, 
krótkie uzasadnienie, dlaczego kogoś o nią prosisz. 

Na końcu dziękujesz i/lub oferujesz rewanż.  

Jest to tekst nieformalny, więc możemy używać form skróconych. 



PRZYDATNE ZWROTY 

Wyrażanie prośby 

- Could you do me a favour? / Could I ask you a 
favour? Czy mogę prosić o przysługę? 

- Could you help me, please? Czy mógłbyś mi 
pomóc, proszę? 

- Would you do something for me? / Will you do it 
for me? Zrobiłbyś coś/to dla mnie? 

Dziękowanie 

- I will be grateful if... Będę wdzięczny, jeśli... 

- Thank you in advance for your help. Dziękuję z 
góry za pomoc. 



PRZYKŁADOWY E-MAIL 
Hi John, 

I'm coming to London in August and I'm 
going to move around the city a lot. Could 
you help me buy or rent a city bike with a 
basket? Maybe there is a second hand 
shop with cheap bikes? It's very important 
for me and I don't know anybody else in 
London who I could ask. 

Would you like me to bring you anything 
from Poland? 

See you soon, 

Tom 



E-MAIL: UDZIELANIE RAD 

W e-mailu, w którym udzielasz rad, należy uwzględnić odpowiednie zwroty 
nieformalne, typowe dla listu elektronicznego do przyjaciela. Użyj także 
zwrotów stosowanych przy udzielaniu rad. 



PRZYDATNE ZWROTY 
 

- If I were you, I would... Gdybym był tobą, to... 

- If I were in your shoes, I would... Gdybym był na 
twoim miejscu, to... 

- Perhaps you should... Może powinieneś... 

- How about seeing your doctor? A może idź do 
lekarza? 

- I suggest/recommend going to the ... right away. 
Sugeruję, żebyś natychmiast poszedł do ... 

- Why don't you... A może byś... 

- You could also work out regularly. Mógłbyś 
również ćwiczyć regularnie. 

- You'd better get more sleep. Lepiej, żebyś więcej 
spał. 

 

 



PRZYKŁADOWY E-MAIL 
Hi Tom, 

Thanks for you message.  I think I can help 
you with your problem because I'm really 
interested in being fit. I work out every day 
and I try to eat healthy meals. 

Why don't you cut down on pizza and 
include more fruit and vegetables in you 
diet?  

It's also a good idea to do sports and I 
suggest getting enough sleep. Don't spend 
too much time playing games on your 
mobile. 

Take care, 

Kuba 



WIADOMOŚĆ: PROŚBA O POMOC 

W wiadomości z prośbą o pomoc krótko opisujesz problem oraz określasz, 
jakiej pomocy oczekujesz.  

W pismach tego typu stosuje się język nieformalny, więc można używać form 
skróconych. 



PRZYDATNE ZWROTY 

Prośba o pomoc 

- Can/Could you help me with...? Mógłbyś mi 
pomóc z/w...? 

- Maybe you could fix... Może umiałbyś naprawić... 

- Do you mind if I borrow...? Miałbyś coś przeciwko, 
żebym pożyczył...? 

- Please help me (to) do it. Pomóż mi to zrobić, 
proszę. 

Wyrażanie wdzięczności 

- I will/would be really grateful. Będę naprawdę 
wdzięczny. 

- I'll be so happy if you help me. Będę szczęśliwy, 
jeśli mi pomożesz. 



PRZYKŁADOWA WIADOMOŚĆ 
Tom, 

I've got a problem. I borrowed a laptop from Kuba 
and I've damaged it. When I was playing the 
game, the screen went black! I must give it back 
tomorrow. He'll get mad when he finds out! I 
remember you help Julia with his laptop last 
month. Maybe you could fix it? I'll be so happy if 
you agree and I'll invite you to the cinema on 
Saturday. 

Please help me, 

Bartek 



WPIS NA BLOGU: PRACA MARZEŃ 

Opis planów na przyszłość. 

Pisząc blog, możesz dzielić się przemyśleniami czy planami ze swoimi 
czytelnikami. Może masz już swój wymarzony zawód?  

Opisz go: wyjaśnij, jakie czynności są związane z jego wykonywaniem oraz co 
musisz zrobić, by móc wykonywać tę pracę. Wybór konstrukcji gramatycznych 
zależy od tego, jak konkretne są Twoje plany. Możesz też wspomnieć o swoich 
zainteresowaniach, talentach czy dotychczasowych osiągnięciach, które 
przybliżają cię do wymarzonej pracy. 



PRZYDATNE ZWROTY 

- I'm going to... 

- I'm planning to... 

- I hope to... 

- I'd like to...  

- If I …, I will... 

- It looks like... 

- I'm not exactly sure but I might be... 

- I may/might 

- I'm thinking about... 

- I've decided to... 

 



PRZYKŁADOWY WPIS 

I am planning to be a computer programmer in the 
future. I love computers and IT is my favourite 
school subject. I hope to run my own IT business like 
Bill Gates. I will definitely develop new kinds of 
programs and new ways of programming when I 
gradute from Technical University. 

I would like to make programming a school subject 
in the future. I am going to write a simple program 
for teenagers who will be able to learn basic IT 
English in summer. I even have a name for it: IT 4 
free. 



WPIS NA BLOGU: WYRAŻANIE 
OPINII NA TEMAT 

SERIALU/FILMU/SZTUKI 
 

Wpis na blogu wyrażający opinię o filmie/sztuce/książce jest wypowiedzią w stylu 
nieformalnym lub półformalnym, zawierającą opinie blogera/blogerki dotyczącą dzieła 
i/lub twórcy. Autor wpisu powinien uzasadniać swoje zdanie i nawiązać do treści utworu.  

Zwykle blogerzy zachęcają czytelników do polubienia wpisów i do ich komentowania, 
czasem też zadają pytania i proszą czytelników o odpowiedź. 



PRZYDATNE ZWROTY 

- In my opinion / In my eyes... 

- To my mind / As far as I'm concerned... 

- From my point of view / As for me... 

- I would say that... 

- My impression is that... 

- I have the feeling that... 

- I have no doubt that... 



PRZYKŁADOWY WPIS 

Today I'm going to share with you my opinion on 
the iconic, inspirational series "Game of thrones", 
which is based on the novels by George R. R. 
Martin. This big budget fantasy series frequently 
depict battles and detailed acts of violence and 
lots of nudity. 

Although I believe it's a must-watch for all 
fantasy lovers, I have no doubt that it certainly 
isn't suitable for teenagers under 16.   

I'm really interested in your opinion on the series, 
so please leave a comment below. What's your 
favourite episode? 



ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA 
UDZIAŁU W AKCJI 
CHARYTATYWNEJ 

Zaproszenie formalne piszemy zazwyczaj w imieniu swoim lub innych osób. 
Tekst taki zawiera ustalone zwroty grzecznościowe i zwykle pisany jest 
językiem formalnym, dlatego nie stosujemy skrótów, czasowników 
złożonych (phrasal verbs) czy wyrażeń potocznych. 



PRZYDATNE ZWROTY 
- Dear Mr/Mrs... Drogi Panie/Pani 

- On behalf of... W imieniu... 

- I would like to invite you for... Chciałbym zaprosić 
na... 

- We have a pleasure in inviting you to... Mamy 
przyjemność zaprosić pana/panią na... 

- We hope to see you there. Mamy nadzieję 
zobaczyć tam pana/panią. 

- We will be happy if you attend our charity event. 
Będziemy szczęśliwi, jeżeli przybędziecie na naszą 
imprezę charytatywną. 

- We count on your generosity/presence. Liczymy 
na Państwa hojność/obecność. 

- We are looking forward to your participation. 
Czekamy z niecierpliwością na Państwa udział. 



PRZYKŁADOWE ZAPROSZENIE 
Dear Friends, 

On behalf of Year 8 we would like to invite everyone to 
our charity concert. 

Our school friend has lost his home in recent fire and he 
needs our help now. 

The famous Polish band 'Pierogi' has agreed to play for us 
for free. 

Money raised at the event will be used to rebuild his 
house. 

The event will take place at the school's gymnasium on 
Friday, June 16 from 5 p.m. to 8 p.m. 

We hope  to see everybody there and we really count on 
your generosity. 

Together we can make a difference! 



ŹRÓDŁA: 

Repetytorium ósmoklasisty A2+/B1, Pearson 

 


