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WstępWstęp

Z  roku  na  rok  pojawia  się  coraz  więcej  książek  na  temat  egzaminu 

maturalnego  z  języka  angielskiego.  Trzeba  przyznać,  że  nie  brakuje 

wśród nich publikacji naprawdę wartościowych, które stanowią cenną 

pomoc  dla  ucznia  i  nauczyciela.  Po  cóż  zatem  kolejna  książka?  Otóż  

autorzy wydawanych do tej pory pozycji stawiają sobie za cel rzetelne  

ugruntowanie  wiedzy  przyszłego  maturzysty.  Przyjmują  założenie  -  

które dla wielu spośród Was nie jest wcale takie oczywiste - że przyszły  

maturzysta ma dość czasu, by rzetelnie przygotować się do egzaminu.  

Rzeczywistość często jednak wygląda zupełnie inaczej. 

Spora część uczniów zaczyna poważnie traktować maturę dopiero na 

miesiąc czy dwa przed egzaminem. Wierz mi, że jest to okres zbyt krótki,  

by w znaczący sposób poszerzyć swoje umiejętności językowe. Jednak 

podręcznik ten tym różni się od innych publikacji, że nie został napisany 

z myślą o ugruntowaniu czy poszerzeniu Twojej wiedzy. Założenie, jakie  

przyjęłam w trakcie jego pisania jest  następujące:  Masz taką wiedzę,  

jaką  masz  i  nie  da  się  tego  zmienić  w  krótkim  okresie  czasu.  

Umiejętności  językowe  niektórych  z  Was  są  bardzo  dobre,  innych 

średnie,  a  jeszcze  innych  wręcz  opłakane.  Celem  tej  książki  jest  

pokazanie Ci, w jaki sposób ową wiedzę – bez względu na to, jaka by  

ona nie była – najlepiej wykorzystać w trakcie egzaminu. 

Książka  pisana  jest  zatem  nie  tyle  z  pozycji  nauczyciela,  co  raczej  

egzaminatora.  Nauczyciel  stara  się  poszerzać,  pogłębiać  

i ugruntowywać wiedzę swojego ucznia. Dla egzaminatora ważne jest,  

jak  Twoja  wiedza  przekłada  się  na  realizację  poszczególnych  zadań 

maturalnych. Co to  oznacza w praktyce? Oznacza to, że ilość punktów 
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zdobytych  na  egzaminie  nie  musi  być  odzwierciedleniem  oceny 

końcowej  uzyskanej  na świadectwie.  Cóż  z  tego,  że  posiadasz  bogaty  

zasób  słów,  jeśli  nie  potrafisz  wykorzystać  ich  w  trakcie  egzaminu? 

Odwróćmy sytuację: cóż z tego, że posiadasz ubogi zasób słów, skoro  

w trakcie  egzaminu  potrafiłeś  błysnąć  kilkoma  ciekawymi 

sformułowaniami? Każdy egzamin ma swoją specyfikę.  Osoby dobrze  

znające techniki  egzaminacyjne potrafią na egzaminie lepiej  sprzedać  

swoją wiedzę.

Książka ta ma na celu wyrobić w Tobie takie nawyki językowe, które  

odgrywają  bardzo  ważną,  a  czasami  decydującą  rolę  w  trakcie 

egzaminu  maturalnego.  Dla  osób,  które  posiadają  bardzo  słabą 

znajomość języka angielskiego, będzie ona kołem ratunkowym. Kołem, 

dodajmy,  rzuconym  tonącemu  na  morzu.  Przy  szalejącym  sztormie.  

Nocą.  Może  się  uda.  Ci  zaś,  którzy  opanowali  język  na  dobrym  czy  

bardzo  dobrym  poziomie,  znajdą  w  niej  wiele  rad  i  pożytecznych  

wskazówek,  w  jaki  sposób  najlepiej  zaprezentować  swoją  wiedzę  

w trakcie egzaminu.

W  podręczniku  znajdziesz  sporo  przykładowych  wypowiedzi  

opatrzonych komentarzem i oceną. Uczniowie często nie potrafią ocenić 

sami  swoich  umiejętności,  co  jest  zresztą  zupełnie  naturalne.  

Porównując punktację przyznaną wypowiedziom na różnym poziomie,  

zorientujesz  się  z  pewnością,  ile  punktów zdobyłbyś za swoją.  Jestem  

przekonana,  że  okaże  się  to  dla  Ciebie  bardzo  pomocne.  Koniecznie  

przeczytaj  jednak  uwagi  dotyczące  przyznawania  punktów,  które 

zamieszczone są w rozdziale poświęconym punktacji i kryteriom oceny.

Tyle tytułem wstępu. 

A teraz do roboty!

K.H.
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I.1. Opis egzaminuI.1. Opis egzaminu

Jak się pewnie domyślasz, egzamin maturalny z języka angielskiego 

zdaje się w języku angielskim. W praktyce oznacza to, że zdający na 

sali egzaminacyjnej odzywa się wyłącznie po angielsku. Po angielsku, 

nie  po  polsku  czy  hebrajsku.  Jeśli  chcesz  o  coś  zapytać,  pytaj  po 

angielsku. Kiedy wchodzisz, wypada się przywitać. Przywitaj się po 

angielsku.  Od  strony  formalnej   przekroczenie  progu  sali 

egzaminacyjnej  jest  już  początkiem  egzaminu.  Nie  stracisz 

oczywiście  żadnych  punktów,  jeśli  powiesz  Dzień  dobry zamiast 

Good morning, Good day czy Good afternoon. Warto jednak już na 

wstępie  wywrzeć  na  komisji  egzaminacyjnej  dobre  wrażenie. 

I pozostawić  je  po  sobie.  Kiedy  wychodzisz,  pożegnaj  się  po 

angielsku - na każdą okoliczność jest jakiś użyteczny zwrot, chociaż 

odradzam  stosowania  zwrotów  w  rodzaju  See  you  next  year - 

sugerowanie komisji wyniku egzaminu nie jest w dobrym guście.

A teraz poważnie. 

Po  wejściu  na  salę  losujesz  w  obecności  komisji  numer  zestawu 

egzaminacyjnego.  Po  jego  wylosowaniu  otrzymujesz  zestaw 

zdającego,  który składa się z pojedynczej  kartki.  Na jednej stronie 

znajdują się scenariusze rozmów sterowanych, na drugiej ilustracja. 

Twój zestaw różni się od zestawu, którym dysponuje komisja – na 

Twoim nie ma pytań do ilustracji. Po otrzymaniu zestawu masz pięć 

minut  na  przygotowanie.  Żadnych  słowników,  leksykonów,  czy 
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innych  materiałów  pomocniczych.  Tylko  Ty,  Twój  zestaw 

i ostemplowana  kartka  papieru,  która  może  Ci  posłużyć  jako 

brudnopis. 

Po pięciu minutach usłyszysz miły, ciepły głos: It’s time...

Sam egzamin trwa dziesięć minut. Bez względu na to, czy egzamin 

trwa dziesięć  minut  czy dwie  godziny,  jego wynik zawsze  stanowi 

wypadkową  trzech  czynników:  wiedzy,  kondycji  psychicznej 

i szczęścia.  Kolejność  zapisu  nie  jest  przypadkowa  –  od  szczęścia 

zależy najmniej, a od posiadanej wiedzy najwięcej. Ujmę to tak: jeśli 

w Twoim życiu przynajmniej trzy razy potrącił Cię samochód, kiedy 

przechodziłeś przez ulicę na zielonym świetle, to czynnik szczęścia 

(czy raczej jego braku) może mieć w Twoim przypadku znaczenie, 

którego bym nie lekceważyła. Z drugiej jednak strony, fakt, że nadal 

żyjesz, może przemawiać na Twoją korzyść. Tak czy owak, radzę nie 

liczyć na szczęście i nie obawiać się pecha. 

Dużo  ważniejsze  jest  Twoje  opanowanie  podczas  egzaminu.  Jak 

sądzisz, jakie wywrzesz na komisji wrażenie opowiadając trzęsącym 

się  głosem  i z rozpaczą  w  oczach  o  wspaniałej  imprezie,  którą 

zorganizowałeś dla przyjaciół w czasie pobytu w Londynie? Zdarzają 

się  zdający,  którzy  swoje  zdenerwowanie  starają  się  pokryć 

nadmierną swobodą. 

Nie wiadomo co gorsze. 
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Pamiętaj,  że  egzaminatorzy  to  też  ludzie.  Doskonale  zdają  sobie 

sprawę,  że  masz  prawo się  denerwować.  Nie  znam egzaminatora, 

który  nabyłby  swoje  uprawnienia  z  myślą  o  sobie.  Praktycznie 

wszyscy z nas zrobili to z myślą o Tobie, swoim uczniu, byś czuł się 

w obecności znanego Ci nauczyciela nieco pewniej. Spróbuj więc się 

opanować. Z pewnością popełnisz wtedy mniej błędów. 

Pozostał nam ostatni czynnik – wiedza, czyli w tym wypadku Twoja 

znajomość  języka  angielskiego.  Wierz  mi,  że  aby  ją  sprawdzić, 

wystarczy okres dużo krótszy niż dziesięć minut. Jeśli Twój angielski 

jest  kiepski,  to  nawet  gdybyś  siedział  przez  cały  dzień  na  sali 

egzaminacyjnej,  nie  przekonasz  komisji,  że  jest  inaczej.  Jednak 

każdą wiedzę – i tę marną, i bardzo dobrą – można “sprzedać” na 

różne sposoby. 

Wiele zależy od opakowania. 

Jestem  przekonana,  że  książka  ta  pomoże  Ci  zaprezentować  na 

egzaminie  Twoją  wiedzę  w  sposób  najkorzystniejszy.  Najpierw 

jednak sprawdźmy, jakiej wiedzy wymaga się od zdających egzamin 

ustny na poziomie podstawowym.
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I.2. Wymagania egzaminacyjneI.2. Wymagania egzaminacyjne

Poniższe zestawienie odnosi się do egzaminu ustnego na poziomie 

podstawowym.  Przeczytanie  tej  listy  pozwoli  Ci  zorientować  się, 

w jakim stopniu opanowałeś zagadnienia wymagane na egzaminie.

GRAMATYKA

Składnia

1. Zdania oznajmujące i pytające w czasach:

- Simple Present,

- Present Continuous,

- Present Perfect,

- Present Perfect Continuous,

- Simple Past,

- Past Continuous,

- Past Perfect,

- Simple Future,

- Future Continuous,

- Future Simple in the Past.

2. Zdania rozkazujące, np.:

Open the window, please.

Don’t do it!
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3. Zdania z podmiotem it:

- dla określenia czasu, pogody, temperatury i odległości, np.:

It’s two o’clock.

It’s raining.

It isn’t cold today.

How far is it from here?

- w konstrukcji z for/of + dopełnienie + bezokolicznik, np.:

It’s difficult for me to understand it.

It’s kind of you to help him.

- w konstrukcji z bezokolicznikiem, np.:

It’s nice to meet you.

It’s time to go.

4. Zdania z podmiotem there + be, ograniczone do:

There is/are...

There was/were...

There will be...

5. Pytania typu Question Tags, np.

She is ill, isn’t she?

You don’t like her, do you?

I’m late, aren’t I?
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6. Zdania z dwoma dopełnieniami, np.:

I bought her some flowers.

I bought some flowers for her.

7. Zdania w stronie biernej w czasach:

- Simple Present,

- Simple Past,

- Present Perfect,

- Simple Future,

- Past Perfect.

8. Pytania pośrednie, np.:

Could you tell me where you live, please?

I have no idea what time it is.

9. Zdania  w  mowie  zależnej  (twierdzenia,  pytania i  rozkazy) 

z czasownikami typu say, tell, ask i następstwo czasów, np.:

He told me that he was busy.

He asked me to help him.

10.Zdania  współrzędnie  złożone,  czyli  zdania złożone  z  dwóch lub 

więcej niezależnych zdań pojedynczych, np.:

It was cold and the wind was blowing.

The dress is beautiful but it’s too expensive.
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11. Zdania podrzędnie złożone:

- podmiotowe, np.:

What you did was awful.

- dopełnieniowe, np.:

I think that he’ll come.

- przydawkowe ograniczające i opisujące, np.:

The train that we wanted to take was delayed.

Mary, who is sitting next to Robert, lives in London.

- okolicznikowe celu, np.:

He came to help you.

- okolicznikowe czasu, np.:

You’ll do it when I tell you.

- okolicznikowe miejsca, np.:

This is where I live.

- okolicznikowe porównawcze, np.:

Your house is not as big as Robert’s.

- okolicznikowe przyczyny, np.:

I helped him because he asked me to.

- okolicznikowe skutku, np.:

There was a traffic jam so we were late.

- okolicznikowe warunku ( 0, I i II okres warunkowy).
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12.Konstrukcje bezokolicznikowe i gerundialne:

- czasownik + bezokolicznik, np.:

I used to play football.

I want to play football.

- czasownik + gerund, np.:

I like playing football.

- czasownik + dopełnienie + bezokolicznik, np.:

He wanted us to play football.

- czasownik + dopełnienie + bezokolicznik bez to, np.:

He saw me play football

- konstrukcje typu:

I’m glad to see you.

too + przymiotnik to + czasownik, 

np.: He’s too short to play basketball.

- wyrażenie to be going to

13.Konstrukcja have something done.

14.Zdania wykrzyknikowe, np.:

What a nice house!
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Czasownik

1. Bezokolicznik i formy osobowe.

2. Czasowniki posiłkowe.

3. Czasowniki modalne (must, can, could, may, might, will, shall,  

would) z bezokolicznikiem zwykłym.

4. Tryb rozkazujący.

5. Czasowniki regularne i nieregularne.

6. Imiesłów czynny i bierny (np.: interesting – interested)

7. Czasowniki wyrażające stany i czynności.

8. Czasowniki złożone (Phrasal Verbs).

9. Budowa słowotwórcza czasownika.

10.Czasy  gramatyczne  –  Simple  Present,  Present  Continuous, 

Present  Perfect,  Present  Perfect  Continuous,  Simple  Past,  Past 

Continuous,  Past  Perfect,  Simple  Future,  Future  Continuous, 

Future Simple in the Past.

Rzeczownik

 Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne.

 Liczba mnoga regularna i nieregularna.

 Forma dzierżawcza

- of  (np.: He’s a friend of mine.)

- Saxon Genitive  (np.: This is Robert’s room.)

 Rodzaj.

 Rzeczowniki złożone.

 Rzeczowniki użyte przymiotnikowo, np.: a night train.

 Budowa słowotwórcza rzeczownika.
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Przedimek

Przedimek nieokreślony (a/an), określony (the) i zerowy.

Przymiotnik

1. Stopniowanie  regularne  i  nieregularne  używane  do  porównań 

w stopniu równym, wyższym i najwyższym, np.:

She is as tall as me.

Your composition is better than mine.

He’s the best player of all.

2. Użycie przymiotników z wyrażeniami so, such, how, what.

3. Przymiotnik dzierżawczy.

4. Budowa słowotwórcza przymiotnika.

Przysłówek

1. Stopniowanie regularne i nieregularne.

2. Przysłówek too i enough.

3. Miejsce przysłówka w zdaniu.

Zaimek

 Zaimek osobowy.

 Zaimek dzierżawczy.

 Zaimek zwrotny i emfatyczny.

 Zaimek wskazujący.

 Zaimek pytający.

 Zaimek względny.

 Zaimek wzajemny.
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 Zaimek nieokreślony

- some, any, no, every i złożenia z nimi 

(np.: somebody, everywhere),

- none, either, neither,

- many, much, few, a few, little, a little,

- another, other, others, the other, the others,

- every, each,

- both, all,

- enough.

 Zaimek bezosobowy you.

Liczebnik

Liczebniki główne i porządkowe.

Przyimek

1. Przyimki określające miejsce, kierunek, odległość.

2. Przyimki określające czas.

3. Przyimki przyczyny.

4. Przyimki sposobu.

5. Przyimki po niektórych czasownikach i przymiotnikach.

Spójnik

Spójniki: and, or, but, if, unless, that, till, until, when, where, while,  

after, before, because, (al)though, so.
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KATALOGI TEMATYCZNE

Zdający zna proste struktury leksykalno-gramatyczne umożliwiające 

formułowanie wypowiedzi w zakresie następujących tematów:

1. CZŁOWIEK –  dane  personalne,  wygląd  zewnętrzny,  cechy 

charakteru, uczucia i emocje.

2. DOM  –  miejsce  zamieszkania,  opis  domu,  pomieszczeń  domu 

i ich wyposażenia, wynajmowanie mieszkania.

3. SZKOŁA  –  przedmioty  nauczania,  oceny  i  wymagania,  życie 

szkoły, kształcenie pozaszkolne.

4. PRACA  –  popularne  zawody  i  związane  z  nimi  czynności, 

warunki pracy i zatrudnienia, praca dorywcza.

5. ŻYCIE  RODZINNE  I  TOWARZYSKIE  –  okresy  życia, 

członkowie  rodziny,  czynności  życia  codziennego,  formy 

spędzania czasu wolnego, świeta i uroczystości, styl życia.

6. ŻYWIENIE  –  artykuły  spożywcze,  przygotowanie  potraw, 

posiłki, lokale gastronomiczne.

7. ZAKUPY I USŁUGI  – rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie 

i kupowanie, reklama, korzystanie z usług.
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8. TURYSTYKA I PODRÓŻOWANIE – środki transportu, baza 

noclegowa,  informacja  turystyczna,  wycieczki,  zwiedzanie, 

wypadki i awarie.

9. KULTURA – podstawowe dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, 

uczestnictwo w kulturze.

10.SPORT  –  popularne  dyscypliny  sportu,  podstawowy  sprzęt 

sportowy, imprezy sportowe.

11.ZDROWIE – higieniczny tryb życia, podstawowe schorzenia, ich 

objawy i leczenie, niepełnosprawni, uzależnienia.

12.NAUKA I TECHNIKA – odkrycia naukowe, wynalazki, obsługa 

i korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych.

13.ŚWIAT  PRZYRODY  –  klimat,  świat  roślin  i  zwierząt, 

krajobraz,  zagrożenie  i  ochrona  środowiska  naturalnego,  klęski 

żywiołowe.

14.PAŃSTWO  I  SPOŁECZEŃSTWO  –  struktura  państwa, 

urzędy,  organizacje  międzynarodowe,  konflikty  wewnętrzne 

i międzynarodowe, przestępczość.

15.ELEMENTY WIEDZY  O KRAJACH OBSZARU JĘZYKA 

ANGIELSKIEGO  – wszystkie powyższe zagadnienia dotyczące 

podstawowej  wiedzy  na  temat  krajów  angielskiego  obszaru 

językowo-kulturowego, a w szczególności Wysp Brytyjskich i USA.
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Tak wygląda zakres zakres zagadnień gramatycznych i tematycznych. 

Jak pewnie zauważyłeś,  katalogi  tematyczne obejmują praktycznie 

wszystkie  dziedziny  życia.  Każde  zagadnienie  –  od  spływu 

kajakowego  po  wyprawę  na  Marsa  –  znajdzie  w  nich  swoje 

odzwierciedlenie. Rzeczą bardzo istotną jest jednak głębokość tych 

katalogów. Weźmy na przykład katalog 11 –  Zdrowie: higieniczny 

tryb  życia,  podstawowe  schorzenia,  ich  objawy  i  leczenie,  

niepełnosprawni,  uzależnienia. Nie  sądzisz  chyba,  że  możesz  być 

zapytany o objawy czerwonki pełzakowatej i w jaki sposób można ją 

leczyć. Chodzi przecież o Twoje doświadczenia życiowe, a nie wiedzę 

medyczną.   Z  pewnością  znasz  kogoś  kto  chorował  lub  sam 

chorowałeś na zapalenie płuc, grypę, przeziębienie, bolał Cię pewnie 

ząb,  może  złamałeś  rękę  czy  nogę,  itd.  Objawy?  Typowe  objawy 

różnych schorzeń to ból głowy, temperatura, ból brzucha, dreszcze, 

wysypka  czy  nudności.  Leczenie  najczęściej  polega  na  zażywaniu 

lekarstw (czasami w formie zastrzyków) i leżeniu w łóżku. Dodajmy 

do tego gips, opatrunek czy kompres.  Nikt nie będzie wymagał od 

Ciebie  znajomości  stosowanych lekarstw,  chociaż  takie  wyrazy jak 

aspiryna czy tabletka przeciwbólowa należy oczywiście znać. 

Jak widzisz, nie taki diabeł straszny, jak go malują.
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