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NAGRANIE:
• GCSE Polish exam, June 2019. Component code 8698SH or F (Higher or Foundation)
• Centre no. ______________
***
Candidate no. _____________
Candidate name_____________
• Witaj _______________ . Zaczniemy od scenki nr __________
Rozmawiasz o swoim domu z kolegą/koleżanką z Polski…
• Teraz porozmawiamy o zdjęciu ____ (litera). Powiedz mi, co widzisz na tej fotografii?
Pozwól, że węzmę od Ciebie karty i notatki. Już ich nie będziesz potrzebować.
• Przejdźmy teraz do rozmowy ogólnej. Wybrany przez Ciebie temat to _______
(np.: ”Tożsamość i kultura” lub „Temat nr 1” itp.)
• Kolejny temat, o którym będziemy rozmawiać to _______________
• Dziękuję.
END OF TEST
***
END OF RECORDING
Materiały zebrała: Barbara Jakubiuk

SUGEROWANE PYTANIA NA EGZAMIN USTNY
THEME 1: IDENTITY AND CULTURE
Topic 1: Me, my family and friends
•

Relationships with family and friends

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Powiedz coś o sobie.
Powiedz coś o swojej rodzinie.
Do kogo w rodzinie jesteś podobny?
Kogo w rodzinie chciałbyś/abyś naśladować?
Czy bycie jedynakiem jest dobrą sprawą?
Czy lepiej mieć dużą czy małą rodzinę? Dlaczego?
Czy lubisz spędzać czas z rodziną? Co razem robicie?
Czy spędzacie z rodziną dużo czasu wspólnie?
Co planujecie z rodziną na najbliższy weekend?
Czy uważasz, że rodzice powinni dawać kieszonkowe swoim dzieciom? Dlaczego?
Podaj cechy przyjaciela.
Opowiedz mi o swojej/swoim najlepszym przyjacielu/najlepszej przyjaciółce.
Co robisz, kiedy się z kimś nie zgadzasz?
Czy lubisz wychodzić z przyjaciółmi? Dlaczego?
Co ostatnio robiłeś/aś z kolegami/z koleżankami?

•

Marriage/partnership

1. Jak widzisz swoją rodzinę w przyszłości?
2. W jakim wieku najlepiej wyjść za mąż/ożenić się?
3. Kto według Ciebie powinien mieć większe prawo do decydowania w ważnych sprawach w
związku?
4. Co sądzisz o tradycyjnym podziale obowiązków w związku, np.: praca, sprzątanie, opieka
nad dziećmi, gotowanie itp.? Czy podział obowiązków zmienił się od czasów Twoich
dziadków?
5. Czy w małżeństwie jest ważne, które z małżonków zarabia więcej?
6. Podaj przykłady tradycji ślubnych i weselnych.
7. Co jest ważne w związku?
8. Czy do szczęścia w związku wystarczy tylko miłość?
9. Dlaczego Twoim zdaniem związki czasem rozpadają się?
10. O czym należy pamiętać, aby związek był udany?
Topic 2: Technology in everyday life
•

Social media

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Do czego potrzebne są nam komputery?
Czy lubisz spędzać czas przy komputerze? Co zwykle robisz?
Kiedy zacząłeś/zaczęłaś korzystać z mediów społecznościowych?
Z jakich stron społecznościowych korzystasz? Jak często?
Co myślisz o mediach społecznościowych?
Czy media społecznościowe są przydatne? Czy mają wpływ na nasze życie?
Czy w przyszłości media społecznościowe będą miały większy czy mniejszy wpływ na
nasze życie?
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•

Mobile technology

1. Jak często korzystasz ze swojego telefonu?
2. Do czego go używasz?
3. Kiedy dostałeś/aś swój pierwszy telefon?
4. Które aplikacje w telefonie są dla Ciebie najważniejsze?
5. Co robisz, kiedy zapomnisz wziąć telefon z domu?
6. Kiedy i dlaczego trudno Ci rozstać się z telefonem?
7. W czym telefon może być pomocny?
8. Podaj przykłady sytuacji, w których nie należy korzystać z telefonu komórkowego.
9. Jakie są objawy uzależnienia od telefonu?
10. Jak wyobrażasz sobie życie bez telefonów?
11. Jak myślisz, jakie będą telefony w przyszłości?
Topic 3: Free-time activities
•

Music

1. Jakiej muzyki lubisz słuchać?
2. Czy byłeś/aś na jakimś koncercie?
3. Czy grasz lub chciałbyś/abyś się nauczyć grać na jakimś instrumencie?
4. Jak muzyka wpływa na nastrój?
5. Czy uczniowie powinni mieć prawo do słuchania muzyki podczas lekcji?
6. Czy słuchając muzyki łatwiej Ci się skupić?
7. Czy za, powiedzmy, lat 10 będziesz słuchał tej samej muzyki?
8. Jakiej muzyki słuchałeś/aś, kiedy byłeś/aś dzieckiem?
9. Czy muzyka w filmie jest ważna? Dlaczego?
10. Czy masz ulubionego piosenkarza/muzyka/ zespół? Za co go lubisz/podziwiasz?
•

Cinema and TV

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Jakie lubisz filmy? Dlaczego?
Opowiedz mi o ulubionym filmie z dzieciństwa.
Czy lubisz chodzić do kina?
Jaki film oglądnąłeś/oglądnęłaś ostatnio?
Opisz ciekawy program telewizyjny, który ostatnio widziałeś/aś.
Czy lubisz oglądać seriale? Jakie?
Ile czasu dziennie spędzasz oglądając telewizję?
Jaka jest przyszłość telewizji według Ciebie?
Dlaczego telewizja i kino często są bardziej popularne niż czytanie książek?

•

Food and eating out

1. Czy lubisz chodzić do restauracji?
2. Jakie jedzenie lubisz najbardziej?
3. Jakie potrawy gotujecie w domu?
4. Co myślisz o żywności organicznej?
5. Jaka jest Twoja ulubiona potrawa?
6. Jakie były Twoje ulubione dania w dzieciństwie?
7. Czy gotowanie jest pożyteczną umiejętnością?
8. Co myślisz o gotowych daniach z supermarketu?
9. Czy lubisz próbować nowe potrawy?
10. Czy jest jakaś potrawa, którą chciałbyś/abyś spróbować w przyszłości?
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Sport

•

1. Powiedz o sporcie, który najbardziej lubisz lub chciałbyś/abyś robić.
2. Czy będziesz go uprawiał/a, kiedy dorośniesz?
3. Czy uprawiałeś/aś jakiś sport kiedy byłeś/aś dzieckiem?
4. Jaki sport jest najbardziej popularny w Twojej szkole?
5. Czy myślisz, że jest dobrze uprawiać sport? Dlaczego?
6. Co sądzisz o sportach ekstremalnych?
7. Czy uprawianie sportu może czasem szkodzić zdrowiu?
8. Wolisz sporty indywidualne czy zespołowe? Dlaczego?
9. Jakie cechy charakteru rozwija uprawianie sportu?
10. Czy masz ulubionego sportowca/drużynę sportową? Za co go lubisz/podziwiasz?
Topic 4: Customs and festivals in Poland
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Jakie uroczystości obchodzicie w domu?
Jakie jest Twoje najprzyjemniejsze wspomnienie ze Świąt Bożego Narodzenia?
Czy wspominasz któreś święta szczególnie? Dlaczego?
W jaki sposób spędzacie rodzinne uroczystości?
Jak spędzasz święta Bożego Narodzenia?
Jak spędzasz Wielkanoc?
Które z tradycji Bożego Narodzenia lubisz najbardziej?
Czy obchodzicie Święto Zmarłych?
Które z polskich tradycji będziesz pielęgnować w przyszłości?
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THEME 2: LOCAL, NATIONAL, INTERNATIONAL AND GLOBAL AREAS OF INTEREST
Topic 1: Home, town, neighborhood and region
1. Gdzie mieszkasz? Czy lubisz swoją okolicę?
2. Czy od dawna tam mieszkasz?
3. Jacy ludzie mieszkają w Twoim sąsiedztwie?
4. Czy masz jakichś znajomych w swoim sąsiedztwie?
5. Czy są w okolicy sklepy? Jakie?
6. Jak wygląda Twój dom?
7. Gdzie mieszkają koledzy/koleżanki?
8. Czy ostatnio pomagałeś/aś w domu? Co robiłeś/aś?
9. Powiedz coś o swojej dzielnicy/o swoim mieście.
10. Czy podoba Ci się Twoja dzielnica? Dlaczego (nie)?
11. Jak myślisz, gdzie będziesz mieszkać w przyszłości? Dlaczego?
12. Czy życie w domu jest przyjemne? Dlaczego?
13. Co według Ciebie mogłoby się zmienić w Twojej dzielnicy?
14. Podaj wady i zalety mieszkania w Twojej okolicy/miejscowości.
Topic 2: Social issues
• Charity/voluntary work
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Co myślisz o pracy charytatywnej?
Czy powinniśmy wspierać akcje charytatywne?
Czy brałeś/aś udział w jakieś akcji charytatywnej?
Komu, według Ciebie, organizacje charytatywne powinny pomagać przede wszystkim?
Czy byłeś/aś lub jesteś wolontariuszem? Chciałbyś/abyś nim być?
Czy angażowałeś/aś się ostatnio w jakąś akcję charytatywną?
Dlaczego doświadczenie wolontariatu może pomóc w karierze zawodowej?
Czego uczy nas bezinteresowna praca dla innych?
Jak uważasz, które grupy społeczne najbardziej potrzebują wsparcia wolontariuszy?
Dlaczego?

• Healthy/unhealthy living
1. Co trzeba robić, aby być zdrowym?
2. Czy byłeś/aś kiedyś poważnie chory/a?
3. Czy uważasz, że Twoja rodzina dobrze się odżywia? Podaj przykłady.
4. Co młodzi ludzie robią, aby dbać o swoje zdrowie?
5. Czy dbasz o swoje zdrowie? W jaki sposób?
6. Jakie jedzenie jest potrzebne w zdrowej diecie?
7. Co Twoim zdaniem szkodzi zdrowiu najbardziej?
8. Czego powinno się unikać, jeśli dba się o zdrowie i dlaczego?
9. Jaka jest Twoja opinia na temat palenia papierosów i picia alkoholu?
10. Dlaczego chodzi się do lekarza?
11. Jak myślisz, czy w przyszłości będziesz chodzić do lekarza częściej? Dlaczego?
12. Gdzie według Ciebie ludzie żyją zdrowiej? Na wsi czy w mieście? Dlaczego?
13. Czy sądzisz, że długie siedzenie przed TV czy przed komputerem jest szkodliwe dla
zdrowia? Dlaczego?
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Topic 3: Global issues
• The environment
1. W jaki sposób młodzi ludzie mogą dbać o środowisko?
2. Co, według Ciebie, jest powodem zanieczyszczenia środowiska?
3. Co, według Ciebie, spowodowało ocieplenie klimatu?
4. Dlaczego trzeba dbać o przyrodę?
5. Co stanie się w przyszłości, jeśli nie będziemy dbać o środowisko?
6. Jak można oszczędzać elektryczność/wodę w domu?
7. Jak myślisz , skąd w przyszłości będziemy czerpać energię?
8. Jakie są problemy w kwestii ochrony środowiska w Twoim mieście/na świecie?
9. Co Ty możesz zrobić, aby poprawić stan środowiska naturalnego w swojej okolicy?
10. Czy segregujesz śmieci? Dlaczego?
11. W jaki sposób można zmniejszyć stan zanieczyszczenia środowiska w Londynie?
• Poverty/homelessness
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jakie są, według Ciebie, przyczyny biedy na świecie?
W jaki sposób można pomóc bezdomnym?
Czy należy dawać pieniądze żebrakom?
Czy spotkałeś/aś kiedyś osobę bezdomną?
Jakie stereotypy są związane z bezdomnością/biedą? Czy są prawdziwe?
Jak można wspierać biedniejszych od siebie?
Co jest najczęstszym powodem bezdomności?
Jak myślisz, czy w przyszłości będzie mniej czy więcej ludzi żyjących w biedzie?

Topic 4: Travel and tourism
1. Gdzie zwykle spędzasz letnie wakacje? Z kim?
2. Czy któreś ze swoich wakacji szczególnie wspominasz? Dlaczego?
3. Co jest ciekawego w Polsce dla turystów?
4. Które z atrakcji turystycznych w Twoim mieście poleciłbyś/abyś gościom z Polski?
5. Co ciekawego jest dla turystów w Wielkiej Brytanii?
6. Opisz jakieś ciekawe miejsce, które zwiedziłeś/aś.
7. Gdzie masz zamiar spędzić wakacje w tym roku?
8. Czy wolisz jeździć na wakacje z rodzicami czy z przyjaciółmi?
9. Czy wolisz spędzać wakacje czynnie czy biernie?
10. Jak wyobrażasz sobie idealne wakacje?
11. Który kraj chciałbyś/abyś zwiedzić w przyszłości?
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THEME 3: CURRENT AND FUTURE STUDY AND EMPLOYMENT
Topic 1: My studies
1. Które przedmioty szkolne są dla Ciebie najbardziej interesujące?
2. Kto najbardziej pomógł Ci w szkole? W jaki sposób?
3. Które lekcje najbardziej lubisz? A koledzy/koleżanki?
4. Których przedmiotów nie lubisz?
5. Jakie przedmioty lub tematy powinny być omawiane w szkole według Ciebie?
6. Czy chodzisz na jakieś zajęcia dodatkowe? Na jakie?
7. Jakie przedmioty uważasz za nieprzydatne?
8. Co sądzisz o ocenach w szkole? Czy są one potrzebne?
9. Czy według Ciebie potrzebne są testy i egzaminy?
10. Jakie egzaminy będziesz zdawać w przyszłym roku?
Topic 2: Life at school/college
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Porównaj dwie szkoły, do których chodziłeś/aś.
Opisz typowy dzień w swojej szkole.
Czy lubisz chodzić do szkoły? Dlaczego (nie)?
Czy podoba Ci się Twoja szkoła?
Co zmieniłbyś/abyś w swojej szkole? Dlaczego?
Czy uważasz, że obowiązek noszenia mundurków to dobry pomysł? Dlaczego?
Co lubisz najbardziej w swojej szkole?
Jaka będzie szkoła w przyszłości?

Topic 3: Education post-16
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jakie masz plany na przyszłość?
Czy dalsze studia są dla Ciebie ważne? Dlaczego (nie)?
Do jakiej szkoły chciałbyś/abyś się dostać?
Planujesz studiować? Jaki kierunek? Gdzie?
Czy zawsze chciałeś/aś studiować na tym kierunku?
Czy ukończenie studiów jest ważne dla przyszłej kariery?
Czy uważasz, że dalsza edukacja powinna być obowiązkowa? Dlaczego tak/nie?
Do czego powinna przygotowywać dalsza edukacja?

Topic 4: Jobs, career choices and ambitions
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Które zawody są, według Ciebie, najbardziej wymagające?
Co dla Ciebie oznacza osiągnięcie sukcesu w pracy?
W jakim zawodzie chciałbyś/abyś pracować w przyszłości? Dlaczego?
O jakim zawodzie marzyłeś/aś, gdy byłeś/aś dzieckiem? Dlaczego?
Jaki chciałbyś/abyś mieć zawód? / Kim chciałbyś/abyś być? Jakie studia są do tego
potrzebne?
Czy masz pracę zarobkową? Jaką?
Jaka praca jest według Ciebie najbardziej odpowiedzialna?
Gdzie chciałbyś/abyś pracować w przyszłości. Dlaczego?
Czy myślisz, że będziesz lubić swoja pracę? Dlaczego tak sądzisz?
Jakie są według Ciebie idealne godziny pracy?
Jakiej pracy nie chciałbyś/abyś wykonywać?
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