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III T – j.angielski – podstawowy

Shopping and services. Revision and consolidation.

!!!! ZADANIE : Do ex.1-7 p.126 and practice ex. 1-4 p.127 in your Repetytorium, please.

Help. Watch the films,please. ↓↓↓
1. https://www.youtube.com/watch?v=N4ntQRqj1ew
2. https://www.youtube.com/watch?v=km8Mg95PyuM
3. https://www.youtube.com/watch?v=Yj0Wra8YedM

MATURA USTNA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
1. Część ustna egzaminu maturalnego z języka angielskiego trwa około 15 minut.
2. Po wylosowaniu zestawu zdający od razu przystępuje do egzaminu. Nie ma
dodatkowego czasu na zapoznanie się z treścią całego zestawu przed odpowiedzią.

3. Nie ma możliwości robienia notatek!
4. Egzamin ma formę rozmowy zdającego z osobą egzaminującą i jest obserwowany
przez drugiego nauczyciela, który nie bierze aktywnego udziału w rozmowie.

5. Zestaw egzaminacyjny składa się z trzech zadań i zawiera polecenia w języku
polskim do zadań 1 i 3 oraz materiał ikonograficzny do zadań 2 i
3. Realizację zadań poprzedza tzw. rozmowa wstępna.

6. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania na egzaminie to 30, przy czym
aby egzamin był uznany jako zdany, należy uzyskać co najmniej 9 punktów.

7. Każde zadanie składa się z 4 elementów.
8. Wypowiedź zdającego oceniana jest w oparciu o następujące kryteria:
sprawność komunikacyjna (od 0 do 6 pkt – w każdym zadaniu oceniana osobno).
Natomiast cała wypowiedź zdającego jest oceniana pod kątem zakresu
leksykalno-gramatycznych

(od 0 do 4 pkt),

struktur

poprawności struktur leksykalno-gramatycznych (od 0 do 4 pkt),
wymowy (od 0 do 2 pkt) i płynności wypowiedzi (od 0 do 2 pkt).

9. W każdym zadaniu możesz otrzymać max. 2 punkty ujemne za tzw. pomoc ze strony
egzaminatora (przykłady opisane w zad.2)
PAMIĘTAJ: Nie ma możliwości powrotu do poprzedniego zadania i dopowiedzenia
czegoś!!!

DOBRE RADY 

1. W dniu egzaminu nie przychodź kilka godzin przed wyznaczoną godziną. Będziesz się
niepotrzebnie denerwować i tylko przeszkadzać głośnymi rozmowami na korytarzu
swoim kolegom, którzy akurat w tym momencie próbują zabłysnąć wiedzą przed
komisją egzaminacyjną. Przyjdź nie wcześniej niż 1 godzinę przed egzaminem, ale też
się nie spóźnij.

2. Nie zapomnij dowodu tożsamości ze zdjęciem i miej go w ręce, gdy wchodzisz na
salę egzaminacyjną.

3. Ubierz się elegancko. Dresy, wytarte dżinsy, zbyt krótkie spódniczki lub bluzki z
głębokim dekoltem są nie na miejscu. Mocny makijaż i jaskrawy lakier na
paznokciach TEŻ. Skromny i schludny wygląd wskazany.

4. Po wejściu na salę, przywitaj się i podejdź do stolika z zestawami, wylosuj kopertę i
przekaż egzaminatorowi.

5. NIE DENERWUJ SIĘ  Bądź pewny siebie, uśmiechaj się i utrzymuj kontakt
wzrokowy z komisją.

6. Mów wyraźnie i dostatecznie głośno, rozwijaj swoje wypowiedzi a przede wszystkim
nie używaj języka ojczystego!!!

7. Jeśli nie zrozumiałeś jakiegoś pytania, poproś o powtórzenie.
8. PAMIĘTAJ: Jeśli już zaczniesz odpowiadać i mówisz nie na temat, egzaminator,
owszem, wysłucha Cię ale ostatecznie otrzymasz 0 pkt. za ten element. Dlatego lepiej
upewnić się, że dobrze zrozumiałeś dane pytanie.
Rozmowa wstępna:

1. Egzaminujący zadaje Ci kilka ogólnych pytań dotyczących Twoich osobistych
doświadczeń.

2. W Twoim zestawie nie ma żadnych informacji na temat rozmowy wstępnej. Lista
pytań zamieszczona jest wyłącznie w zestawie dla egzaminującego.

3. Poszczególne pytania nawiązują do wszystkich tematów z katalogu maturalnego.
Wybrane przez egzaminującego pytania powinny jednak dotyczyć innych tematów
maturalnych niż zadania w wylosowanym przez Ciebie zestawie egzaminacyjnym.

4. Celem rozmowy wstępnej jest umożliwienie zdającemu oswojenia się z sytuacją
egzaminacyjną, na zasadzie tzw. rozgrzewki. Nie ma tutaj jakiejś określonej liczby
pytań, na które musisz odpowiedzieć. Tu liczy się czas, tzn. udzielasz odpowiedzi
na tyle pytań na ile pozwoli Ci przeznaczony na to czas czyli przez ok. 2 minuty.

5. Pytania w rozmowie wstępnej powinny dotyczyć różnych działów tematycznych a
nie tylko jednego lub dwóch.

6. Nigdy nie udzielaj odpowiedzi typu YES lub NO!!! Staraj się, by Twoje
wypowiedzi były rozwinięte. Zależnie od tego, czego dotyczy pytanie, możesz
wzbogacać swoją odpowiedź o argumenty, przykłady, historyjki, uczucia itp.

 Zadanie 1: Rozmowa z odgrywaniem roli
1. Macie 4 minuty na realizację tego zadania, w tym 30 sekund na
zapoznanie się z treścią. Dlatego pamiętajcie: NIE musicie od razu zaczynać
mówić. Spokojnie pozbierajcie myśli, zastanówcie się jakich konstrukcji
użyjecie i jakie słownictwo i zwroty są Wam potrzebne. 30 sekund, to wbrew
pozorom, wcale nie jest tak mało. Egzaminatorzy poczekają, a jeśli czas minie
to sami Wam to zakomunikują. To egzaminatorzy muszą kontrolować czas, Wy
się tym nie przejmujcie.

2. Zadanie 1 składa się z 4 „chmurek”. Można dowolnie „skakać” pomiędzy
chmurkami i powracać do nich.

3. Zadanie 1 ma formę dialogu czyli rozmowy pomiędzy egzaminującym a
zdającym. Zarówno Wy jak i egzaminator zadajecie pytania lub na nie
odpowiadacie. Pamiętajcie, Wasza rola NIE polega tylko na odpowiadaniu na
pytania egzaminatora.

4. Zwróćcie uwagę na to, kto rozpoczyna rozmowę. Informacja ta jest podana w
prawym dolnym rogu w zadaniu. (rozpoczyna zdający lub rozpoczyna
egzaminujący).

 Zadanie 2: Opis obrazka i odpowiedź na 3 pytania

1. Macie 3 minuty na realizację; brak czasu na przygotowanie.
2. Zadanie składa się z 4 elementów:

Element I : Opis obrazka.

a. Przekazujemy 3 informacje: KTO? GDZIE? CO ROBI?
b. Opisując obrazek, warto stosować zasadę od ogółu do szczegółu. Dzięki temu
mówimy więcej, a przecież o to tutaj chodzi. Np.:
KTO? In the picture I can see two people, a man and a woman. GDZIE?
He is
CO

outside/ outdoor / in the fresh air/in the open air.
ROBI?

Przekazując

co

dana

osoba

robi

używamy

czasu

Present Continuous.

c. Gdy skończysz opisywać obrazek, egzaminator zada Ci 3 pytania.
d. Wszystkie pytania są czytane przez egzaminatora – nie masz ich zapisanych na
swoim zestawie. Dlatego istotne jest abyś je zrozumiał. J

e. Jeśli nie usłyszałeś lub nie jesteś pewien czy dobrze zrozumiałeś pytanie to lepiej
poproś o jego powtórzenie, mówiąc np. Can you repeat that, please? Wtedy
egzaminator powtórzy DOKŁADNIE TO SAMO pytanie.
http://zspkrzeszowice.pl/site/wp-content/uploads/2015/02/ZSP_MATURA-USTNA-Z-J%C4%98ZYKAANGIELSKIEGO.pdf

Send your work till 22.06.2020 r.
Proszę przesłać prace do 22.06.2020 r.

POZDRAWIAM

