
Praca kontrolna z j. angielskiego –  semestr I 

 
Wypowiedź należy napisać na komputerze. Prace napisane ręcznie wysłane w formie zdjęcia 

nie będą sprawdzane. Należy w temacie maila napisać semestr, imię oraz nazwisko. Prace 

podobne lub takie same co innych słuchaczy oraz spisane z internetu uważane są za 

niezaliczone. 

Prace proszę przesyłać na adres : j.angielski.pracekontrolne@gmail.com 
 

Właśnie rozpocząłeś/rozpoczęłaś naukę gry na gitarze. Napisz do kolegi z Australii 
wiadomość e-mail, w której: 
– poinformujesz, dlaczego uczysz się grać na gitarze, 
– napiszesz jak często i gdzie odbywają się zajęcia, 
– opiszesz swojego nauczyciela, 
– zapytasz czy kolega/koleżanka chciałby/chciałaby grać na jakimś instrumencie. 

 

     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 wytłuszczone).  

 

Hi Peter,  

I’m writing to tell you about my guitar classes.  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

Write back soon. 

      XYZ 
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Temat  pracy kontrolnej z j. angielskiego –  semestr III 

 
Wypowiedź należy napisać na komputerze. Prace napisane ręcznie wysłane w formie zdjęcia 

nie będą sprawdzane. Należy w temacie maila napisać semestr, imię oraz nazwisko.       

Prace podobne lub takie same co innych słuchaczy oraz spisane z internetu uważane są za 

niezaliczone. 

Prace proszę przesyłać na adres : j.angielski.pracekontrolne@gmail.com 

 

Niedawno Twoja rodzina świętowała w restauracji urodziny babci. Podczas 
uroczystości zginął portfel Twojego taty. W liście do kolegi/koleżanki z Anglii napisz: 
– gdzie odbywało się przyjęcie urodzinowe i jaki miało przebieg; 
– jak wygląda Twoja babcia i jaką ma osobowość; 
– kiedy Twój tata zorientował się, że zginął mu portfel i co wtedy zrobił; 
– jak skończyła się ta historia. 

 

 Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z czterech podpunktów, pamiętając 

że,długość listu powinna wynosić od 80 do 130 słów (nie licząc podanych 

słów).  

 

Hi, 

You’d never guess what happened. 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

That’s it for now. I look forward to speaking to you soon. 

XYZ  
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Temat  pracy kontrolnej z j. angielskiego –  semestr V 

 
Wypowiedź należy napisać na komputerze. Prace napisane ręcznie wysłane w formie zdjęcia 

nie będą sprawdzane. Należy w temacie maila napisać semestr, imię oraz nazwisko. Prace 

podobne lub takie same co innych słuchaczy oraz spisane z internetu uważane są za 

niezaliczone. 

Prace proszę wysyłać na adres : j.angielski.pracekontrolne@gmail.com 

 
Twoja rodzina przeprowadziła się właśnie do nowego domu. Napisz e-mail 
swojej angielskiej przyjaciółki, w którym:  

 

• opiszesz, co robiłeś/aś w dniu przeprowadzki  

• podzielisz się swoimi pierwszymi wrażeniami o nowym miejscu  

• powiesz, jakich zmian chcesz dokonać w swoim nowym pokoju  

• zaprosisz przyjaciółkę do siebie na letnie wakacje i zaporoponujesz najlepszy 
termin odwiedzin.  

 

Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z czterech podpunktów, pamiętając, że 

długość tekstu powinna wynosić od 80 do 130 słów (nie licząc słów w zdaniach, 

które są wytłuszczone). 

 

Hi Beth, 

 I’m sorry I haven’t written for such a long time but we’ve been very busy. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Please write soon, 

 XYZ 
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