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POZIOM PODSTAWOWY –ZADANIE OTWARTE 

WYPRACOWANIE  - PORÓWNANIE 

  

Dotychczasowe wymagania 

egzaminacyjne 

Wymagania egzaminacyjne 

w 2021 r. 

Uczeń tworzy krótkie, proste, zrozumiałe 
wypowiedzi pisemne (np. wiadomość, 
opis, notatka, ogłoszenie, zaproszenie, 
ankieta, pocztówka, e-mail, list prywatny, 
prosty list formalny): 
 
1) opisuje ludzi, przedmioty, miejsca, 
zjawiska i czynności; 
 
2) opisuje wydarzenia życia codziennego 
i komentuje je; 
 
3) przedstawia fakty z przeszłości i 
teraźniejszości;  
 
4) relacjonuje wydarzenia z przeszłości; 
 
5) wyraża i uzasadnia swoje opinie, 
poglądy i uczucia; 
 
6) przedstawia opinie innych osób; 
 
7) przedstawia zalety i wady różnych 
rozwiązań i poglądów; 
 
8) opisuje intencje, marzenia, nadzieje i 
plany na przyszłość; 
 
9) opisuje doświadczenia swoje i innych;  
 
10) wyraża pewność, przypuszczenie, 
wątpliwości dotyczące zdarzeń z 
przeszłości, teraźniejszości i przyszłości; 
 
11) wyjaśnia sposób obsługi prostych 
urządzeń (np. automatu do napojów, 
automatu telefonicznego); 

Zdający tworzy krótkie, proste, 
zrozumiałe wypowiedzi pisemne (np. 
wiadomość, e-mail, list prywatny):  
 
1) opisuje ludzi, przedmioty, miejsca, 
zjawiska i czynności; 
 
2) opisuje wydarzenia życia codziennego 
i komentuje je; 
 
3) przedstawia fakty z przeszłości i 
teraźniejszości; 
 
4) relacjonuje wydarzenia z przeszłości; 
 
5) wyraża i uzasadnia swoje opinie, 
poglądy i uczucia; 
 
6) przedstawia opinie innych osób; 
 
7) przedstawia zalety i wady różnych 
rozwiązań i poglądów; 
 
8) opisuje intencje, marzenia, nadzieje i 
plany na przyszłość; 
 
9) opisuje doświadczenia swoje i innych; 
 
10) wyraża pewność, przypuszczenie, 
wątpliwości dotyczące zdarzeń z 
przeszłości, teraźniejszości i przyszłości; 
 
11) stosuje zasady konstruowania 
tekstów o różnym charakterze; 
 
12) w podstawowym zakresie stosuje 
formalny lub nieformalny styl wypowiedzi 



 
12) stosuje zasady konstruowania 
tekstów o różnym charakterze; 
 
13) stosuje formalny lub nieformalny styl 
wypowiedzi w zależności od sytuacji. 

w zależności od sytuacji. 

 

Wiadomość 

Wiadomość pisemna jest formą przekazywania informacji adresatowi.  

Wiadomość jest czymś pomiędzy notatką, a listem. Jest nieco dłuższa i bardziej treściwa od 

notatki, ale krótsza od listu. Jej głównym celem jest przekazanie w tekście wszystkich 

informacji podanych w zadaniu. Pamiętaj że są to 4 informacje podane w poleceniu zadania 

do których musisz się odnieść i rozwinąć. 

 Treść wiadomości może zawierać wiele różnych informacji, np. prośbę, podziękowanie, 

przypomnienie, konkretne zapytanie. W zależności od jej adresata styl wiadomości może 

być nieformalny lub bardziej oficjalny. 

 Wiadomość powinna mieć odpowiednią formę i zawierać w sobie kolejno następujące 

elementy: 

1. Przywitanie adresata- rozpoczynając, posłuż się imieniem. Jeśli nie łączą cię z 

tą osobą bliskie związki, użyj formy np. Dear Mr. Glass 

2. Rozwinięcie  -treść wiadomości - przekazanie wszystkich informacji, 

odniesienie i rozwinięcie każdego  z 4 punktów w poleceniu. 

3. Zakończenie  oraz podpis XVY 

 W wiadomości prywatnej  możesz: 

o używać zwrotów potocznych np. What's up? 

o używaj form skróconych np. he isn't, I won't, 

o akronimów (skrótów literowych) np. FYI = for your information, TC = take care, 

o symboli graficznych np. : ) - I'm happy, 

o zwrotów kończących np. Lots of love, Bye for now, thx = thanks. 

 W wiadomość formalnej do osoby mało lub wcale nam nieznanej, firmy lub instytucji 

występują: 

o  formalne zwroty rozpoczynające i kończące: Dear Mr. Smith, Dear Sir or Madam 

(jeśli nie wiemy czy odbiorca jest mężczyzną czy kobietą), 

o Zakończenie Yours sincerely, Yours faithfully, Regards, 

o formy pełne np. he is not, I will not' 

o  język dostosowany do adresata wiadomości, 



o charakterystyczne zwroty np:, please do not hesitate to contact me, I would be 

honoured if you could accept our invitation, If it were possible, I would appreciate 

your reply 

Przykładowe przydatne zwroty: 

Początek i rozwinięcie 
Hi! / Dear…, / Joan, / Miss Kingston, / Mr 
Brown, / Dear Mrs Smith, 
 
How's it going?  
How are you doing?  
Hope you're fine   

Cześć! / Drogi/a…, / Joanno, / Panno 
Kingston, / Panie Brown, / Droga Pani Smith, 
 
Jak leci? 
Co u Ciebie?  
Mam nadzieję, że u Ciebie wsszystko w 
porządku 

Powód, dla którego piszemy 
A quick note to let you know that… 
Couldn’t wait for you… 
Got a phone call from…  
Had to go to the ….. 
Have to leave right now because… 
Sorry. 
I have just received the news / information 
that… 
I’m afraid I will have to…  
I’m leaving earlier because…  
I’m sorry, but I won’t be able to…  
X has just called and left a message for you. 
 

Piszę, żebyś wiedział/a, że… 
Nie mogłem/am na Ciebie zaczekać…. 
Dzwonił/a do mnie…).  
Musiałem/am wyjść do …… .  
Muszę natychmiast wyjść, ponieważ…  
Przepraszam. 
Właśnie otrzymałem/am wiadomość / 
informację, że… 
Obawiam się, że będę musiał/a… 
Wychodzę wcześniej, ponieważ…  
Przykro mi, ale nie będę mógł/ mogła… 
Właśnie dzwonił/a X i zostawił/a dla Ciebie 
wiadomość. 

Prośba 
Can you …..?  
Could you do me a favour? 
 
Don’t forget to ………..! 
I wonder if you could help me?  
 
I would be grateful if you ……. . 
Could you please …..  
Remember to do ………….!  

Czy możesz ……..?  
Czy mógłbyś/mogłabyś mi wyświadczyć 
przysługę? 
Nie zapomnij ………. ! 
Zastanawiam się, czy mógłbyś/ mogłabyś mi 
pomóc. 
Był/a/bym wdzięczny/a, gdybyś ….. . 
Proszę, ……... 
Pamiętaj o ………………! 

Sugestia 
Back in two hours.  
How about ….(jogging in the evening)? 
If you have any problems, call me 
on my mobile. 
Let’s meet in the evening.  
Please call back asap. 
(asap = as soon as possible) 

Wracam za dwie godziny. 
Co powiesz na …..(bieganie wieczorem)? 
W razie problemów, zadzwoń do 
mnie na komórkę. 
Spotkajmy się wieczorem.  
Proszę oddzwoń najszybciej jak to możliwe. 
 



Would you mind if we …….? 
 

Czy miał/a/byś coś przeciwko 
temu, żeby  …………….? 

Zakończenie 
Cheers.  
Hope to see you soon.  
I hope we will meet tomorrow.  
Take care. / See you.  
Thank you very much for (your help). 
Thanks.  
See you. 

Pa, pa.  
Mam nadzieję, że się wkrótce zobaczymy. 
Mam nadzieję, że spotkamy się jutro. 
Uważaj na siebie. / Do zobaczenia.  
Bardzo dziękuję za (pomoc).  
Dzięki. 
Do zobaczenia. 

 

 

 

Email / List prywatny 

E-mail, czyli list nieformalny/prywatny  jest najczęściej występującą wypowiedzią pisemną 

na maturze podstawowej z języka angielskiego.  

Pisząc e-mail / list prywatny koniecznie pamiętaj o: 

 poruszeniu wszystkich 4 kwestii zawartych w poleceniu, odnieść  i rozwiń każdy z 4 

punktów  

 zachowaniu odpowiedniej struktury listu  

o podział na akapity – wstęp, rozwinięcie, zakończenie 

o  formy listu - używanie języka nieformalnego, skróconych form, idiomów, 

wyrażeń potocznych, 

 odpowiednich formach grzecznościowych i zwrotach na początku i na końcu listu, 

 zachowaniu limitu słów, staraj się nie przekroczyć maksymalnego limitu słów, pamiętaj 

im więcej napiszesz tym istnieje możliwość większej ilości błędów. 

 prawidłowym użyciu czasów gramatycznych : 

o do opisów zdarzeń, osób, sytuacji i odczuć używasz czasu Present Simple 

o do rzeczy nawiązujących do przeszłości używasz czasu Past Simple 

o  do przyszłych zamiarów i planów czasu Present Continuous lub struktury ’be 

going to’ 

 Nie umieszczaj żadnych adresów. 

 Podpisz się jako XYZ. 

Oceniana jest umiejętność przekazania wszystkich informacji (4 punkty), forma (2 punkty), 

poprawność językowa (2 punkty) oraz bogactwo językowe (2 punkty). 

 



Przykładowe przydatne zwroty 

Początek emaila / listu 
John  
Dear Uncle / Aunt  
Hi Tom  
 
Thank you very much for your last letter. 
I’m sorry I haven’t written for such a long 
time but I’ve been very busy recently. 
How are you doing? 
It was a pleasant surprise to hear from you 
again. 
How's it going?  
How are you doing?  
Hope you're fine.   
 
Great to hear from you.  
You'll never guess what ...  
You won't believe what's happened recently.   
As for the latest news ...  
I'm writing to tell you about ...   
I'm writing to thank you for ...  
I'm writing to tell you how sorry I am about 
....  
I'm really sorry about ...  
I'm writing to invite you for ...  
Thank you for your letter of 2nd October.   
I've decided to drop you a line.  
I haven't heard from you for a long time.  
 
Sorry I haven't written for such a long time, 
but ...-  
I'm truly sorry I haven't replied earlier, but ... 
-  
I've been extremely busy recently.   
I've been busy preparing for exams/an 
English contest/a school competition. -  

Bezpośredni zwrot do adresata 
Drogi wujku/ciociu 
Cześć Tom 
 
Dziękuję bardzo za Twój ostatni list. 
Przepraszam, że tak długo nie pisałam, ale 
ostatnio byłam bardzo zajęta. 
Co u Ciebie słychać? 
Twój list był dla mnie miłą niespodzianką.  
 
jak leci?  
co u Ciebie? 
Mam nadzieję, że u Ciebie wszystko w 
porządku  
Miło, że się odezwałeś.  
Nigdy nie zgadniesz co ...  
Nie uwierzysz, co ostatnio się wydarzyło. 
Jeśli chodzi o najświeższe informacje ...  
Piszę, żeby Ci powiedzieć o ... 
Piszę, aby podziękować Ci za ... 
Piszę aby Ci powiedzieć jak mi przykro z 
powodu ...  
Naprawdę mi przykro z powodu ...  
Piszę, aby zaprosić Ciebie na ...  
Dziękuję za list z 2-ego października. 
Zdecydowałem sie napisać. 
Nie miałem od Ciebie wiadomości przez 
długi czas. 
Przepraszam, że nie pisałem tak długo, ale ...  
 
Naprawdę mi przykro, że nie 
odpowiedziałem wcześniej, ale ...  
Ostatnio byłem bardzo zajęty.  
Przygotowuje się do egzaminów/olimpiady z 
języka angielskiego/zawodów szkolnych. 

Rozwinięcie emaila / listu 
I’d love to go to …. 
I would like you to come to Poland. 
It’s great to live/be in England. 
If you have free time, please come to our 
show/performance/concert. 
You won’t believe it, but …. 
I’m going to prepare/visit … 
They’re interested in 

Bardzo chciałabym pojechać do …. 
Chciałabym, żebyś przyjechała do Polski. 
Wspaniale jest mieszkać/być w Anglii. 
Jeśli masz wolny czas, to przyjdź proszę na 
nasz pokaz/występ/koncert. 
Nie uwierzysz, ale … 
Zamierzam przygotować/zwiedzić … 
Oni interesują się 



running/cooking/drawing. 
I would really recommend this 
course/trip/classes to you. 
Could you tell me what I should do? 

bieganiem/gotowaniem/rysowaniem. 
Naprawdę poleciałabym Ci ten 
kurs/wycieczkę/zajęcia. 
Czy możesz mi powiedzieć, co powinnam 
zrobić? 

Zakończenie emaila / listu 
That’s all my news. Please drop me a line. 
That’s all for now. I’m  waiting for your 
letter. 
Give my regards to your parents. 
See you soon!  
Best wishes  
Bye for now.  
 

To już wszystkie wieści. Proszę napisz do 
mnie. 
To wszystko na dziś. Czekam na Twój list. 
Pozdrów swoich rodziców ode mnie.  
Do zobaczenia wkrótce!    
Z najlepszymi życzeniami.  
To na tyle/ Na razie. 

Zwroty grzecznościowe  
Best regards/Best wishes, 
Hugs and kisses, 
All the best,  
Love/Lots of love.  
 

Serdecznie pozdrawiam, 
Uściski i buziaczki, 
Wszystkiego dobrego, 
Pozdrawiam. 

 

 

 

 

 


