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Zestaw 1. 

 

DLA UCZESTNIKA KONKURSU 

 

Polecenie dla uczestnika.  
 

W tej części konkursu masz do wykonania dwa zadania: 

1. Opisać obrazek. 

2. Wygłosić prezentację na temat podany pod obrazkiem. 

 

Na  przygotowanie  odpowiedzi  masz  3  minuty.  Za  opis  obrazka  możesz  otrzymać  

maksymalnie  3  punkty,  natomiast  za  prezentację  tematu  -  5  punktów  (oceniane  są  

zróżnicowane argumenty, uzasadnienie oraz zachowanie dozwolonego czasu wypowiedzi – 

od 1 do 2 minut).  

W  Twojej  wypowiedzi  punktowane  są  również:  bogactwo  językowe  (3  punkty),  

poprawność  językowa  (2  punkty)  i  płynność  wypowiedzi  (2  punkty). 

Podczas wypowiedzi możesz korzystać z notatek. 

Czas trwania tej części konkursu: maksymalnie 10 minut. 

 

 

1. Describe the picture. 

 
https://horizonproject2008.wikispaces.com 

 

2. Present your opinion on the topic below: 

‘Children should be allowed to use computers and other electronic media as 

much as they want.’ Do you agree? Why/why not? 

https://horizonproject2008.wikispaces.com/
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Zestaw 1. 

 

DLA KOMISJI KONKURSOWEJ 

 

Polecenie dla uczestnika.  
 

W tej części konkursu masz do wykonania dwa zadania: 

1. Opisać obrazek. 

2. Wygłosić prezentację na temat podany pod obrazkiem. 

 

Na  przygotowanie  odpowiedzi  masz  3  minuty.  Za  opis  obrazka  możesz  otrzymać  

maksymalnie  3  punkty,  natomiast  za  prezentację  tematu  -  5  punktów  (oceniane  są  

zróżnicowane argumenty, uzasadnienie oraz zachowanie dozwolonego czasu wypowiedzi – 

od 1 do 2 minut).  

W  Twojej  wypowiedzi  punktowane  są  również:  bogactwo  językowe  (3  punkty),  

poprawność  językowa  (2  punkty)  i  płynność  wypowiedzi  (2  punkty). 

Podczas wypowiedzi możesz korzystać z notatek. 

Czas trwania tej części konkursu: maksymalnie 10 minut. 

 

 

1. Describe the picture. 

 
https://horizonproject2008.wikispaces.com 

 

2. Present your opinion on the topic below: 

‘Children should be allowed to use computers and other electronic media as 

much as they want.’ Do you agree? Why/why not? 

https://horizonproject2008.wikispaces.com/
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Zestaw 2. 

 

DLA UCZESTNIKA KONKURSU 

 

Polecenie dla uczestnika.  
 

W tej części konkursu masz do wykonania dwa zadania: 

1. Opisać obrazek. 

2. Wygłosić prezentację na temat podany pod obrazkiem. 

 

Na  przygotowanie  odpowiedzi  masz  3  minuty.  Za  opis  obrazka  możesz  otrzymać  

maksymalnie  3  punkty,  natomiast  za  prezentację  tematu  -  5  punktów  (oceniane  są  

zróżnicowane argumenty, uzasadnienie oraz zachowanie dozwolonego czasu wypowiedzi – 

od 1 do 2 minut).  

W  Twojej  wypowiedzi  punktowane  są  również:  bogactwo  językowe  (3  punkty),  

poprawność  językowa  (2  punkty)  i  płynność  wypowiedzi  (2  punkty). 

Podczas wypowiedzi możesz korzystać z notatek. 

Czas trwania tej części konkursu: maksymalnie 10 minut. 

 

1. Describe the picture. 

 
www.arbutusphotography.com 

 

2. Present your opinion on the topic below: 

‘Friends are more important in a teenager’s life than their parents.’ Do you 

agree? Why/why not? 
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Zestaw 2. 

 

DLA KOMISJI KONKURSOWEJ 

 

Polecenie dla uczestnika.  
 

W tej części konkursu masz do wykonania dwa zadania: 

1. Opisać obrazek. 

2. Wygłosić prezentację na temat podany pod obrazkiem. 

 

Na  przygotowanie  odpowiedzi  masz  3  minuty.  Za  opis  obrazka  możesz  otrzymać  

maksymalnie  3  punkty,  natomiast  za  prezentację  tematu  -  5  punktów  (oceniane  są  

zróżnicowane argumenty, uzasadnienie oraz zachowanie dozwolonego czasu wypowiedzi – 

od 1 do 2 minut).  

W  Twojej  wypowiedzi  punktowane  są  również:  bogactwo  językowe  (3  punkty),  

poprawność  językowa  (2  punkty)  i  płynność  wypowiedzi  (2  punkty). 

Podczas wypowiedzi możesz korzystać z notatek. 

Czas trwania tej części konkursu: maksymalnie 10 minut. 

 

1. Describe the picture. 

 
www.arbutusphotography.com 

 

2. Present your opinion on the topic below: 

‘Friends are more important in a teenager’s life than their parents.’ Do you 

agree? Why/why not? 
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Zestaw 3. 

 

DLA UCZESTNIKA KONKURSU 

 

Polecenie dla uczestnika.  
 

W tej części konkursu masz do wykonania dwa zadania: 

1. Opisać obrazek. 

2. Wygłosić prezentację na temat podany pod obrazkiem. 

 

Na  przygotowanie  odpowiedzi  masz  3  minuty.  Za  opis  obrazka  możesz  otrzymać  

maksymalnie  3  punkty,  natomiast  za  prezentację  tematu  -  5  punktów  (oceniane  są  

zróżnicowane argumenty, uzasadnienie oraz zachowanie dozwolonego czasu wypowiedzi – 

od 1 do 2 minut).  

W  Twojej  wypowiedzi  punktowane  są  również:  bogactwo  językowe  (3  punkty),  

poprawność  językowa  (2  punkty)  i  płynność  wypowiedzi  (2  punkty). 

Podczas wypowiedzi możesz korzystać z notatek. 

Czas trwania tej części konkursu: maksymalnie 10 minut. 

 

1. Describe the picture. 

 
www.floodsafety.noaa.gov 

 

2. Present your opinion on the topic below: 

‘As an individual I can’t do anything to help our planet.’ Do you agree? 

Why/why not? 
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Zestaw 3. 

 

DLA KOMISJI KONKURSOWEJ 

 

Polecenie dla uczestnika.  
 

W tej części konkursu masz do wykonania dwa zadania: 

1. Opisać obrazek. 

2. Wygłosić prezentację na temat podany pod obrazkiem. 

 

Na  przygotowanie  odpowiedzi  masz  3  minuty.  Za  opis  obrazka  możesz  otrzymać  

maksymalnie  3  punkty,  natomiast  za  prezentację  tematu  -  5  punktów  (oceniane  są  

zróżnicowane argumenty, uzasadnienie oraz zachowanie dozwolonego czasu wypowiedzi – 

od 1 do 2 minut).  

W  Twojej  wypowiedzi  punktowane  są  również:  bogactwo  językowe  (3  punkty),  

poprawność  językowa  (2  punkty)  i  płynność  wypowiedzi  (2  punkty). 

Podczas wypowiedzi możesz korzystać z notatek. 

Czas trwania tej części konkursu: maksymalnie 10 minut. 

 

1. Describe the picture. 

 
www.floodsafety.noaa.gov 

 

2. Present your opinion on the topic below: 

‘As an individual I can’t do anything to help our planet.’ Do you agree? 

Why/why not? 
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Zestaw 4. 

 

DLA UCZESTNIKA KONKURSU 

 

Polecenie dla uczestnika.  
 

W tej części konkursu masz do wykonania dwa zadania: 

1. Opisać obrazek. 

2. Wygłosić prezentację na temat podany pod obrazkiem. 

 

Na  przygotowanie  odpowiedzi  masz  3  minuty.  Za  opis  obrazka  możesz  otrzymać  

maksymalnie  3  punkty,  natomiast  za  prezentację  tematu  -  5  punktów  (oceniane  są  

zróżnicowane argumenty, uzasadnienie oraz zachowanie dozwolonego czasu wypowiedzi – 

od 1 do 2 minut).  

W  Twojej  wypowiedzi  punktowane  są  również:  bogactwo  językowe  (3  punkty),  

poprawność  językowa  (2  punkty)  i  płynność  wypowiedzi  (2  punkty). 

Podczas wypowiedzi możesz korzystać z notatek. 

Czas trwania tej części konkursu: maksymalnie 10 minut. 

 

1. Describe the picture. 

 
www.thriftyfun.com 

 

2. Present your opinion on the topic below: 

‘It is better to live in a small flat than in a large house.’ Do you agree? Why/why 

not? 
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Zestaw 4. 

 

DLA KOMISJI KONKURSOWEJ 

 

Polecenie dla uczestnika.  
 

W tej części konkursu masz do wykonania dwa zadania: 

1. Opisać obrazek. 

2. Wygłosić prezentację na temat podany pod obrazkiem. 

 

Na  przygotowanie  odpowiedzi  masz  3  minuty.  Za  opis  obrazka  możesz  otrzymać  

maksymalnie  3  punkty,  natomiast  za  prezentację  tematu  -  5  punktów  (oceniane  są  

zróżnicowane argumenty, uzasadnienie oraz zachowanie dozwolonego czasu wypowiedzi – 

od 1 do 2 minut).  

W  Twojej  wypowiedzi  punktowane  są  również:  bogactwo  językowe  (3  punkty),  

poprawność  językowa  (2  punkty)  i  płynność  wypowiedzi  (2  punkty). 

Podczas wypowiedzi możesz korzystać z notatek. 

Czas trwania tej części konkursu: maksymalnie 10 minut. 

 

1. Describe the picture. 

 
www.thriftyfun.com 

 

2. Present your opinion on the topic below: 

‘It is better to live in a small flat than in a large house.’ Do you agree? Why/why 

not? 
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Zestaw 5. 

 

DLA UCZESTNIKA KONKURSU 

 

Polecenie dla uczestnika.  
 

W tej części konkursu masz do wykonania dwa zadania: 

1. Opisać obrazek. 

2. Wygłosić prezentację na temat podany pod obrazkiem. 

 

Na  przygotowanie  odpowiedzi  masz  3  minuty.  Za  opis  obrazka  możesz  otrzymać  

maksymalnie  3  punkty,  natomiast  za  prezentację  tematu  -  5  punktów  (oceniane  są  

zróżnicowane argumenty, uzasadnienie oraz zachowanie dozwolonego czasu wypowiedzi – 

od 1 do 2 minut).  

W  Twojej  wypowiedzi  punktowane  są  również:  bogactwo  językowe  (3  punkty),  

poprawność  językowa  (2  punkty)  i  płynność  wypowiedzi  (2  punkty). 

Podczas wypowiedzi możesz korzystać z notatek. 

Czas trwania tej części konkursu: maksymalnie 10 minut. 

 

1. Describe the picture. 

 
www.nhs.co.uk 

 

2. Present your opinion on the topic below: 

‘Health is the most important aspect of human life.’ Do you agree? Why/why 

not? 
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Zestaw 5. 

 

DLA KOMISJI KONKURSOWEJ 

 

Polecenie dla uczestnika.  
 

W tej części konkursu masz do wykonania dwa zadania: 

1. Opisać obrazek. 

2. Wygłosić prezentację na temat podany pod obrazkiem. 

 

Na  przygotowanie  odpowiedzi  masz  3  minuty.  Za  opis  obrazka  możesz  otrzymać  

maksymalnie  3  punkty,  natomiast  za  prezentację  tematu  -  5  punktów  (oceniane  są  

zróżnicowane argumenty, uzasadnienie oraz zachowanie dozwolonego czasu wypowiedzi – 

od 1 do 2 minut).  

W  Twojej  wypowiedzi  punktowane  są  również:  bogactwo  językowe  (3  punkty),  

poprawność  językowa  (2  punkty)  i  płynność  wypowiedzi  (2  punkty). 

Podczas wypowiedzi możesz korzystać z notatek. 

Czas trwania tej części konkursu: maksymalnie 10 minut. 

 

1. Describe the picture. 

 
www.nhs.co.uk 

 

2. Present your opinion on the topic below: 

‘Health is the most important aspect of human life.’ Do you agree? Why/why 

not? 
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Zestaw 6. 

 

DLA UCZESTNIKA KONKURSU 

 

Polecenie dla uczestnika.  
 

W tej części konkursu masz do wykonania dwa zadania: 

1. Opisać obrazek. 

2. Wygłosić prezentację na temat podany pod obrazkiem. 

 

Na  przygotowanie  odpowiedzi  masz  3  minuty.  Za  opis  obrazka  możesz  otrzymać  

maksymalnie  3  punkty,  natomiast  za  prezentację  tematu  -  5  punktów  (oceniane  są  

zróżnicowane argumenty, uzasadnienie oraz zachowanie dozwolonego czasu wypowiedzi – 

od 1 do 2 minut).  

W  Twojej  wypowiedzi  punktowane  są  również:  bogactwo  językowe  (3  punkty),  

poprawność  językowa  (2  punkty)  i  płynność  wypowiedzi  (2  punkty). 

Podczas wypowiedzi możesz korzystać z notatek. 

Czas trwania tej części konkursu: maksymalnie 10 minut. 

 

1. Describe the picture. 

 
          źródło własne 

 

2. Present your opinion on the topic below: 

‘Traveling teaches you more about a place than reading 10 books about that 

place.’ Do you agree? Why/why not? 
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Zestaw 6. 

 

DLA KOMISJI KONKURSOWEJ 

 

Polecenie dla uczestnika.  
 

W tej części konkursu masz do wykonania dwa zadania: 

1. Opisać obrazek. 

2. Wygłosić prezentację na temat podany pod obrazkiem. 

 

Na  przygotowanie  odpowiedzi  masz  3  minuty.  Za  opis  obrazka  możesz  otrzymać  

maksymalnie  3  punkty,  natomiast  za  prezentację  tematu  -  5  punktów  (oceniane  są  

zróżnicowane argumenty, uzasadnienie oraz zachowanie dozwolonego czasu wypowiedzi – 

od 1 do 2 minut).  

W  Twojej  wypowiedzi  punktowane  są  również:  bogactwo  językowe  (3  punkty),  

poprawność  językowa  (2  punkty)  i  płynność  wypowiedzi  (2  punkty). 

Podczas wypowiedzi możesz korzystać z notatek. 

Czas trwania tej części konkursu: maksymalnie 10 minut. 

 

1. Describe the picture. 

 
źródło własne 

 

2. Present your opinion on the topic below: 

‘Traveling teaches you more about a place than reading 10 books about that 

place.’ Do you agree? Why/why not? 
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Zestaw 7. 

 

DLA UCZESTNIKA KONKURSU 

 

Polecenie dla uczestnika.  
 

W tej części konkursu masz do wykonania dwa zadania: 

1. Opisać obrazek. 

2. Wygłosić prezentację na temat podany pod obrazkiem. 

 

Na  przygotowanie  odpowiedzi  masz  3  minuty.  Za  opis  obrazka  możesz  otrzymać  

maksymalnie  3  punkty,  natomiast  za  prezentację  tematu  -  5  punktów  (oceniane  są  

zróżnicowane argumenty, uzasadnienie oraz zachowanie dozwolonego czasu wypowiedzi – 

od 1 do 2 minut).  

W  Twojej  wypowiedzi  punktowane  są  również:  bogactwo  językowe  (3  punkty),  

poprawność  językowa  (2  punkty)  i  płynność  wypowiedzi  (2  punkty). 

Podczas wypowiedzi możesz korzystać z notatek. 

Czas trwania tej części konkursu: maksymalnie 10 minut. 

 

1. Describe the picture. 

 
www.groupon.com 

 

2. Present your opinion on the topic below: 

‘Parents should not force children to take extra lessons if the kids themselves 

don’t want them.’ Do you agree? Why/why not? 
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Zestaw 7. 

 

DLA KOMISJI KONKURSOWEJ 

 

Polecenie dla uczestnika.  
 

W tej części konkursu masz do wykonania dwa zadania: 

1. Opisać obrazek. 

2. Wygłosić prezentację na temat podany pod obrazkiem. 

 

Na  przygotowanie  odpowiedzi  masz  3  minuty.  Za  opis  obrazka  możesz  otrzymać  

maksymalnie  3  punkty,  natomiast  za  prezentację  tematu  -  5  punktów  (oceniane  są  

zróżnicowane argumenty, uzasadnienie oraz zachowanie dozwolonego czasu wypowiedzi – 

od 1 do 2 minut).  

W  Twojej  wypowiedzi  punktowane  są  również:  bogactwo  językowe  (3  punkty),  

poprawność  językowa  (2  punkty)  i  płynność  wypowiedzi  (2  punkty). 

Podczas wypowiedzi możesz korzystać z notatek. 

Czas trwania tej części konkursu: maksymalnie 10 minut. 

 

1. Describe the picture. 

 
www.groupon.com 

 

2. Present your opinion on the topic below: 

‘Parents should not force children to take extra lessons if the kids themselves 

don’t want them.’ Do you agree? Why/why not? 
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Zestaw 8. 

 

DLA UCZESTNIKA KONKURSU 

 

Polecenie dla uczestnika.  
 

W tej części konkursu masz do wykonania dwa zadania: 

1. Opisać obrazek. 

2. Wygłosić prezentację na temat podany pod obrazkiem. 

 

Na  przygotowanie  odpowiedzi  masz  3  minuty.  Za  opis  obrazka  możesz  otrzymać  

maksymalnie  3  punkty,  natomiast  za  prezentację  tematu  -  5  punktów  (oceniane  są  

zróżnicowane argumenty, uzasadnienie oraz zachowanie dozwolonego czasu wypowiedzi – 

od 1 do 2 minut).  

W  Twojej  wypowiedzi  punktowane  są  również:  bogactwo  językowe  (3  punkty),  

poprawność  językowa  (2  punkty)  i  płynność  wypowiedzi  (2  punkty). 

Podczas wypowiedzi możesz korzystać z notatek. 

Czas trwania tej części konkursu: maksymalnie 10 minut. 

 

 

1. Describe the picture. 

 
www.gettyimages.com 

 

2. Present your opinion on the topic below: 

‘Parents should allow children to decide where the family will go on vacations.’ 

Do you agree? Why/why not? 
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Zestaw 8. 

 

DLA KOMISJI KONKURSOWEJ 

 

Polecenie dla uczestnika.  
 

W tej części konkursu masz do wykonania dwa zadania: 

1. Opisać obrazek. 

2. Wygłosić prezentację na temat podany pod obrazkiem. 

 

Na  przygotowanie  odpowiedzi  masz  3  minuty.  Za  opis  obrazka  możesz  otrzymać  

maksymalnie  3  punkty,  natomiast  za  prezentację  tematu  -  5  punktów  (oceniane  są  

zróżnicowane argumenty, uzasadnienie oraz zachowanie dozwolonego czasu wypowiedzi – 

od 1 do 2 minut).  

W  Twojej  wypowiedzi  punktowane  są  również:  bogactwo  językowe  (3  punkty),  

poprawność  językowa  (2  punkty)  i  płynność  wypowiedzi  (2  punkty). 

Podczas wypowiedzi możesz korzystać z notatek. 

Czas trwania tej części konkursu: maksymalnie 10 minut. 

 

 

1. Describe the picture. 

 
www.gettyimages.com 

 

2. Present your opinion on the topic below: 

‘Parents should allow children to decide where the family will go on vacations.’ 

Do you agree? Why/why not? 
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Zestaw 9. 

 

DLA UCZESTNIKA KONKURSU 

 

Polecenie dla uczestnika.  
 

W tej części konkursu masz do wykonania dwa zadania: 

1. Opisać obrazek. 

2. Wygłosić prezentację na temat podany pod obrazkiem. 

 

Na  przygotowanie  odpowiedzi  masz  3  minuty.  Za  opis  obrazka  możesz  otrzymać  

maksymalnie  3  punkty,  natomiast  za  prezentację  tematu  -  5  punktów  (oceniane  są  

zróżnicowane argumenty, uzasadnienie oraz zachowanie dozwolonego czasu wypowiedzi – 

od 1 do 2 minut).  

W  Twojej  wypowiedzi  punktowane  są  również:  bogactwo  językowe  (3  punkty),  

poprawność  językowa  (2  punkty)  i  płynność  wypowiedzi  (2  punkty). 

Podczas wypowiedzi możesz korzystać z notatek. 

Czas trwania tej części konkursu: maksymalnie 10 minut. 

 

 

1. Describe the picture. 

 
www.scmp.com 

 

2. Present your opinion on the topic below: 

‘Being a celebrity has more disadvantages than advantages.’ Do you agree? 

Why/why not? 
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Zestaw 9. 

 

DLA KOMISJI KONKURSOWEJ 

 

Polecenie dla uczestnika.  
 

W tej części konkursu masz do wykonania dwa zadania: 

1. Opisać obrazek. 

2. Wygłosić prezentację na temat podany pod obrazkiem. 

 

Na  przygotowanie  odpowiedzi  masz  3  minuty.  Za  opis  obrazka  możesz  otrzymać  

maksymalnie  3  punkty,  natomiast  za  prezentację  tematu  -  5  punktów  (oceniane  są  

zróżnicowane argumenty, uzasadnienie oraz zachowanie dozwolonego czasu wypowiedzi – 

od 1 do 2 minut).  

W  Twojej  wypowiedzi  punktowane  są  również:  bogactwo  językowe  (3  punkty),  

poprawność  językowa  (2  punkty)  i  płynność  wypowiedzi  (2  punkty). 

Podczas wypowiedzi możesz korzystać z notatek. 

Czas trwania tej części konkursu: maksymalnie 10 minut. 

 

 

1. Describe the picture. 

 
www.scmp.com 

 

2. Present your opinion on the topic below: 

‘Being a celebrity has more disadvantages than advantages.’ Do you agree? 

Why/why not? 
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Zestaw 10. 

 

DLA UCZESTNIKA KONKURSU 

 

Polecenie dla uczestnika.  
 

W tej części konkursu masz do wykonania dwa zadania: 

1. Opisać obrazek. 

2. Wygłosić prezentację na temat podany pod obrazkiem. 

 

Na  przygotowanie  odpowiedzi  masz  3  minuty.  Za  opis  obrazka  możesz  otrzymać  

maksymalnie  3  punkty,  natomiast  za  prezentację  tematu  -  5  punktów  (oceniane  są  

zróżnicowane argumenty, uzasadnienie oraz zachowanie dozwolonego czasu wypowiedzi – 

od 1 do 2 minut).  

W  Twojej  wypowiedzi  punktowane  są  również:  bogactwo  językowe  (3  punkty),  

poprawność  językowa  (2  punkty)  i  płynność  wypowiedzi  (2  punkty). 

Podczas wypowiedzi możesz korzystać z notatek. 

Czas trwania tej części konkursu: maksymalnie 10 minut. 

 

 

1. Describe the picture. 

 
blog.usejournal.com 

 

2. Present your opinion on the topic below: 

‘Going to the museum is a truly boring experience for a young person.’ Do you 

agree? Why/why not? 
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Zestaw 10. 

 

DLA KOMISJI KONKURSOWEJ 

 

Polecenie dla uczestnika.  
 

W tej części konkursu masz do wykonania dwa zadania: 

1. Opisać obrazek. 

2. Wygłosić prezentację na temat podany pod obrazkiem. 

 

Na  przygotowanie  odpowiedzi  masz  3  minuty.  Za  opis  obrazka  możesz  otrzymać  

maksymalnie  3  punkty,  natomiast  za  prezentację  tematu  -  5  punktów  (oceniane  są  

zróżnicowane argumenty, uzasadnienie oraz zachowanie dozwolonego czasu wypowiedzi – 

od 1 do 2 minut).  

W  Twojej  wypowiedzi  punktowane  są  również:  bogactwo  językowe  (3  punkty),  

poprawność  językowa  (2  punkty)  i  płynność  wypowiedzi  (2  punkty). 

Podczas wypowiedzi możesz korzystać z notatek. 

Czas trwania tej części konkursu: maksymalnie 10 minut. 

 

 

1. Describe the picture. 

 
blog.usejournal.com 

 

2. Present your opinion on the topic below: 

‘Going to the museum is a truly boring experience for a young person.’ Do you 

agree? Why/why not? 
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Zestaw 11. 

 

DLA UCZESTNIKA KONKURSU 

 

Polecenie dla uczestnika.  
 

W tej części konkursu masz do wykonania dwa zadania: 

1. Opisać obrazek. 

2. Wygłosić prezentację na temat podany pod obrazkiem. 

 

Na  przygotowanie  odpowiedzi  masz  3  minuty.  Za  opis  obrazka  możesz  otrzymać  

maksymalnie  3  punkty,  natomiast  za  prezentację  tematu  -  5  punktów  (oceniane  są  

zróżnicowane argumenty, uzasadnienie oraz zachowanie dozwolonego czasu wypowiedzi – 

od 1 do 2 minut).  

W  Twojej  wypowiedzi  punktowane  są  również:  bogactwo  językowe  (3  punkty),  

poprawność  językowa  (2  punkty)  i  płynność  wypowiedzi  (2  punkty). 

Podczas wypowiedzi możesz korzystać z notatek. 

Czas trwania tej części konkursu: maksymalnie 10 minut. 

 

 

1. Describe the picture. 

 
www.hotelcluster.com 

 

2. Present your opinion on the topic below: 

‘Choosing a package holiday is a much better option than organizing the trip on 

your own.’ Do you agree? Why/why not? 
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Zestaw 11. 

 

DLA KOMISJI KONKURSOWEJ 

 

Polecenie dla uczestnika.  
 

W tej części konkursu masz do wykonania dwa zadania: 

1. Opisać obrazek. 

2. Wygłosić prezentację na temat podany pod obrazkiem. 

 

Na  przygotowanie  odpowiedzi  masz  3  minuty.  Za  opis  obrazka  możesz  otrzymać  

maksymalnie  3  punkty,  natomiast  za  prezentację  tematu  -  5  punktów  (oceniane  są  

zróżnicowane argumenty, uzasadnienie oraz zachowanie dozwolonego czasu wypowiedzi – 

od 1 do 2 minut).  

W  Twojej  wypowiedzi  punktowane  są  również:  bogactwo  językowe  (3  punkty),  

poprawność  językowa  (2  punkty)  i  płynność  wypowiedzi  (2  punkty). 

Podczas wypowiedzi możesz korzystać z notatek. 

Czas trwania tej części konkursu: maksymalnie 10 minut. 

 

 

1. Describe the picture. 

 
www.hotelcluster.com 

 

2. Present your opinion on the topic below: 

‘Choosing a package holiday is a much better option than organizing the trip on 

your own.’ Do you agree? Why/why not? 
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Zestaw 12. 

 

DLA UCZESTNIKA KONKURSU 

 

Polecenie dla uczestnika.  
 

W tej części konkursu masz do wykonania dwa zadania: 

1. Opisać obrazek. 

2. Wygłosić prezentację na temat podany pod obrazkiem. 

 

Na  przygotowanie  odpowiedzi  masz  3  minuty.  Za  opis  obrazka  możesz  otrzymać  

maksymalnie  3  punkty,  natomiast  za  prezentację  tematu  -  5  punktów  (oceniane  są  

zróżnicowane argumenty, uzasadnienie oraz zachowanie dozwolonego czasu wypowiedzi – 

od 1 do 2 minut).  

W  Twojej  wypowiedzi  punktowane  są  również:  bogactwo  językowe  (3  punkty),  

poprawność  językowa  (2  punkty)  i  płynność  wypowiedzi  (2  punkty). 

Podczas wypowiedzi możesz korzystać z notatek. 

Czas trwania tej części konkursu: maksymalnie 10 minut. 

 

 

1. Describe the picture. 

 
fofuxo.com 

 

2. Present your opinion on the topic below: 

‘Owning a pet brings as much joy as trouble.’ Do you agree? Why/why not? 
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Zestaw 12. 

 

DLA KOMISJI KONKURSOWEJ 

 

Polecenie dla uczestnika.  
 

W tej części konkursu masz do wykonania dwa zadania: 

1. Opisać obrazek. 

2. Wygłosić prezentację na temat podany pod obrazkiem. 

 

Na  przygotowanie  odpowiedzi  masz  3  minuty.  Za  opis  obrazka  możesz  otrzymać  

maksymalnie  3  punkty,  natomiast  za  prezentację  tematu  -  5  punktów  (oceniane  są  

zróżnicowane argumenty, uzasadnienie oraz zachowanie dozwolonego czasu wypowiedzi – 

od 1 do 2 minut).  

W  Twojej  wypowiedzi  punktowane  są  również:  bogactwo  językowe  (3  punkty),  

poprawność  językowa  (2  punkty)  i  płynność  wypowiedzi  (2  punkty). 

Podczas wypowiedzi możesz korzystać z notatek. 

Czas trwania tej części konkursu: maksymalnie 10 minut. 

 

 

1. Describe the picture. 

 
fofuxo.com 

 

2. Present your opinion on the topic below: 

‘Owning a pet brings as much joy as trouble.’ Do you agree? Why/why not? 
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Zestaw 13. 

 

DLA UCZESTNIKA KONKURSU 

 

Polecenie dla uczestnika.  
 

W tej części konkursu masz do wykonania dwa zadania: 

1. Opisać obrazek. 

2. Wygłosić prezentację na temat podany pod obrazkiem. 

 

Na  przygotowanie  odpowiedzi  masz  3  minuty.  Za  opis  obrazka  możesz  otrzymać  

maksymalnie  3  punkty,  natomiast  za  prezentację  tematu  -  5  punktów  (oceniane  są  

zróżnicowane argumenty, uzasadnienie oraz zachowanie dozwolonego czasu wypowiedzi – 

od 1 do 2 minut).  

W  Twojej  wypowiedzi  punktowane  są  również:  bogactwo  językowe  (3  punkty),  

poprawność  językowa  (2  punkty)  i  płynność  wypowiedzi  (2  punkty). 

Podczas wypowiedzi możesz korzystać z notatek. 

Czas trwania tej części konkursu: maksymalnie 10 minut. 

 

 

1. Describe the picture. 

 
viennatimes.com 

 

2. Present your opinion on the topic below: 

‘Is it better to do sports individually or be a part of a sports team?’ Why do you 

think so? 
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Zestaw 13. 

 

DLA KOMISJI KONKURSOWEJ 

 

Polecenie dla uczestnika.  
 

W tej części konkursu masz do wykonania dwa zadania: 

1. Opisać obrazek. 

2. Wygłosić prezentację na temat podany pod obrazkiem. 

 

Na  przygotowanie  odpowiedzi  masz  3  minuty.  Za  opis  obrazka  możesz  otrzymać  

maksymalnie  3  punkty,  natomiast  za  prezentację  tematu  -  5  punktów  (oceniane  są  

zróżnicowane argumenty, uzasadnienie oraz zachowanie dozwolonego czasu wypowiedzi – 

od 1 do 2 minut).  

W  Twojej  wypowiedzi  punktowane  są  również:  bogactwo  językowe  (3  punkty),  

poprawność  językowa  (2  punkty)  i  płynność  wypowiedzi  (2  punkty). 

Podczas wypowiedzi możesz korzystać z notatek. 

Czas trwania tej części konkursu: maksymalnie 10 minut. 

 

 

1. Describe the picture. 

 
viennatimes.com 

 

2. Present your opinion on the topic below: 

‘Is it better to do sports individually or be a part of a sports team?’ Why do you 

think so? 
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Zestaw 14. 

 

DLA UCZESTNIKA KONKURSU 

 

Polecenie dla uczestnika.  
 

W tej części konkursu masz do wykonania dwa zadania: 

1. Opisać obrazek. 

2. Wygłosić prezentację na temat podany pod obrazkiem. 

 

Na  przygotowanie  odpowiedzi  masz  3  minuty.  Za  opis  obrazka  możesz  otrzymać  

maksymalnie  3  punkty,  natomiast  za  prezentację  tematu  -  5  punktów  (oceniane  są  

zróżnicowane argumenty, uzasadnienie oraz zachowanie dozwolonego czasu wypowiedzi – 

od 1 do 2 minut).  

W  Twojej  wypowiedzi  punktowane  są  również:  bogactwo  językowe  (3  punkty),  

poprawność  językowa  (2  punkty)  i  płynność  wypowiedzi  (2  punkty). 

Podczas wypowiedzi możesz korzystać z notatek. 

Czas trwania tej części konkursu: maksymalnie 10 minut. 

 

 

1. Describe the picture. 

 
womenosophy.com 

 

2. Present your opinion on the topic below: 

‘Buying clothes online is a risky business.’ Do you agree? Why/why not? 
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Zestaw 14. 

 

DLA KOMISJI KONKURSOWEJ 

 

Polecenie dla uczestnika.  
 

W tej części konkursu masz do wykonania dwa zadania: 

1. Opisać obrazek. 

2. Wygłosić prezentację na temat podany pod obrazkiem. 

 

Na  przygotowanie  odpowiedzi  masz  3  minuty.  Za  opis  obrazka  możesz  otrzymać  

maksymalnie  3  punkty,  natomiast  za  prezentację  tematu  -  5  punktów  (oceniane  są  

zróżnicowane argumenty, uzasadnienie oraz zachowanie dozwolonego czasu wypowiedzi – 

od 1 do 2 minut).  

W  Twojej  wypowiedzi  punktowane  są  również:  bogactwo  językowe  (3  punkty),  

poprawność  językowa  (2  punkty)  i  płynność  wypowiedzi  (2  punkty). 

Podczas wypowiedzi możesz korzystać z notatek. 

Czas trwania tej części konkursu: maksymalnie 10 minut. 

 

 

1. Describe the picture. 

 
womenosophy.com 

 

2. Present your opinion on the topic below: 

‘Buying clothes online is a risky business.’ Do you agree? Why/why not? 
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Zestaw 15. 

 

DLA UCZESTNIKA KONKURSU 

 

Polecenie dla uczestnika.  
 

W tej części konkursu masz do wykonania dwa zadania: 

1. Opisać obrazek. 

2. Wygłosić prezentację na temat podany pod obrazkiem. 

 

Na  przygotowanie  odpowiedzi  masz  3  minuty.  Za  opis  obrazka  możesz  otrzymać  

maksymalnie  3  punkty,  natomiast  za  prezentację  tematu  -  5  punktów  (oceniane  są  

zróżnicowane argumenty, uzasadnienie oraz zachowanie dozwolonego czasu wypowiedzi – 

od 1 do 2 minut).  

W  Twojej  wypowiedzi  punktowane  są  również:  bogactwo  językowe  (3  punkty),  

poprawność  językowa  (2  punkty)  i  płynność  wypowiedzi  (2  punkty). 

Podczas wypowiedzi możesz korzystać z notatek. 

Czas trwania tej części konkursu: maksymalnie 10 minut. 

 

 

1. Describe the picture. 

 
cityclock.org 

 

2. Present your opinion on the topic below: 

‘A bike is the best means of transport for residents of cities.’ Do you agree? 

Why/why not? 
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Zestaw 15. 

 

DLA KOMISJI KONKURSOWEJ 

 

Polecenie dla uczestnika.  
 

W tej części konkursu masz do wykonania dwa zadania: 

1. Opisać obrazek. 

2. Wygłosić prezentację na temat podany pod obrazkiem. 

 

Na  przygotowanie  odpowiedzi  masz  3  minuty.  Za  opis  obrazka  możesz  otrzymać  

maksymalnie  3  punkty,  natomiast  za  prezentację  tematu  -  5  punktów  (oceniane  są  

zróżnicowane argumenty, uzasadnienie oraz zachowanie dozwolonego czasu wypowiedzi – 

od 1 do 2 minut).  

W  Twojej  wypowiedzi  punktowane  są  również:  bogactwo  językowe  (3  punkty),  

poprawność  językowa  (2  punkty)  i  płynność  wypowiedzi  (2  punkty). 

Podczas wypowiedzi możesz korzystać z notatek. 

Czas trwania tej części konkursu: maksymalnie 10 minut. 

 

 

1. Describe the picture. 

 
cityclock.org 

 

2. Present your opinion on the topic below: 

‘A bike is the best means of transport for residents of cities.’ Do you agree? 

Why/why not? 
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Zestaw 16. 

 

DLA UCZESTNIKA KONKURSU 

 

Polecenie dla uczestnika.  
 

W tej części konkursu masz do wykonania dwa zadania: 

1. Opisać obrazek. 

2. Wygłosić prezentację na temat podany pod obrazkiem. 

 

Na  przygotowanie  odpowiedzi  masz  3  minuty.  Za  opis  obrazka  możesz  otrzymać  

maksymalnie  3  punkty,  natomiast  za  prezentację  tematu  -  5  punktów  (oceniane  są  

zróżnicowane argumenty, uzasadnienie oraz zachowanie dozwolonego czasu wypowiedzi – 

od 1 do 2 minut).  

W  Twojej  wypowiedzi  punktowane  są  również:  bogactwo  językowe  (3  punkty),  

poprawność  językowa  (2  punkty)  i  płynność  wypowiedzi  (2  punkty). 

Podczas wypowiedzi możesz korzystać z notatek. 

Czas trwania tej części konkursu: maksymalnie 10 minut. 

 

 

1. Describe the picture. 

 
rewind1007.com 

 

2. Present your opinion on the topic below: 

‘A little fast food never killed anybody, so there’s no point avoiding it.’ Do you 

agree? Why/why not? 
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Zestaw 16. 

 

DLA KOMISJI KONKURSOWEJ 

 

Polecenie dla uczestnika.  
 

W tej części konkursu masz do wykonania dwa zadania: 

1. Opisać obrazek. 

2. Wygłosić prezentację na temat podany pod obrazkiem. 

 

Na  przygotowanie  odpowiedzi  masz  3  minuty.  Za  opis  obrazka  możesz  otrzymać  

maksymalnie  3  punkty,  natomiast  za  prezentację  tematu  -  5  punktów  (oceniane  są  

zróżnicowane argumenty, uzasadnienie oraz zachowanie dozwolonego czasu wypowiedzi – 

od 1 do 2 minut).  

W  Twojej  wypowiedzi  punktowane  są  również:  bogactwo  językowe  (3  punkty),  

poprawność  językowa  (2  punkty)  i  płynność  wypowiedzi  (2  punkty). 

Podczas wypowiedzi możesz korzystać z notatek. 

Czas trwania tej części konkursu: maksymalnie 10 minut. 

 

 

1. Describe the picture. 

 
rewind1007.com 

 

2. Present your opinion on the topic below: 

‘A little fast food never killed anybody, so there’s no point avoiding it.’ Do you 

agree? Why/why not? 
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Zestaw 17. 

 

DLA UCZESTNIKA KONKURSU 

 

Polecenie dla uczestnika.  
 

W tej części konkursu masz do wykonania dwa zadania: 

1. Opisać obrazek. 

2. Wygłosić prezentację na temat podany pod obrazkiem. 

 

Na  przygotowanie  odpowiedzi  masz  3  minuty.  Za  opis  obrazka  możesz  otrzymać  

maksymalnie  3  punkty,  natomiast  za  prezentację  tematu  -  5  punktów  (oceniane  są  

zróżnicowane argumenty, uzasadnienie oraz zachowanie dozwolonego czasu wypowiedzi – 

od 1 do 2 minut).  

W  Twojej  wypowiedzi  punktowane  są  również:  bogactwo  językowe  (3  punkty),  

poprawność  językowa  (2  punkty)  i  płynność  wypowiedzi  (2  punkty). 

Podczas wypowiedzi możesz korzystać z notatek. 

Czas trwania tej części konkursu: maksymalnie 10 minut. 

 

 

1. Describe the picture. 

 
www.princeton.edu 

 

2. Present your opinion on the topic below: 

‘Playing board games brings more benefits than playing computer games.’ Do 

you agree? Why/why not? 
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Zestaw 17. 

 

DLA KOMISJI KONKURSOWEJ 

 

Polecenie dla uczestnika.  
 

W tej części konkursu masz do wykonania dwa zadania: 

1. Opisać obrazek. 

2. Wygłosić prezentację na temat podany pod obrazkiem. 

 

Na  przygotowanie  odpowiedzi  masz  3  minuty.  Za  opis  obrazka  możesz  otrzymać  

maksymalnie  3  punkty,  natomiast  za  prezentację  tematu  -  5  punktów  (oceniane  są  

zróżnicowane argumenty, uzasadnienie oraz zachowanie dozwolonego czasu wypowiedzi – 

od 1 do 2 minut).  

W  Twojej  wypowiedzi  punktowane  są  również:  bogactwo  językowe  (3  punkty),  

poprawność  językowa  (2  punkty)  i  płynność  wypowiedzi  (2  punkty). 

Podczas wypowiedzi możesz korzystać z notatek. 

Czas trwania tej części konkursu: maksymalnie 10 minut. 

 

 

1. Describe the picture. 

 
www.princeton.edu 

 

2. Present your opinion on the topic below: 

‘Playing board games brings more benefits than playing computer games.’ Do 

you agree? Why/why not? 
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Zestaw 18. 

DLA UCZESTNIKA KONKURSU 

 

Polecenie dla uczestnika.  
 

W tej części konkursu masz do wykonania dwa zadania: 

1. Opisać obrazek. 

2. Wygłosić prezentację na temat podany pod obrazkiem. 

 

Na  przygotowanie  odpowiedzi  masz  3  minuty.  Za  opis  obrazka  możesz  otrzymać  

maksymalnie  3  punkty,  natomiast  za  prezentację  tematu  -  5  punktów  (oceniane  są  

zróżnicowane argumenty, uzasadnienie oraz zachowanie dozwolonego czasu wypowiedzi – 

od 1 do 2 minut).  

W  Twojej  wypowiedzi  punktowane  są  również:  bogactwo  językowe  (3  punkty),  

poprawność  językowa  (2  punkty)  i  płynność  wypowiedzi  (2  punkty). 

Podczas wypowiedzi możesz korzystać z notatek. 

Czas trwania tej części konkursu: maksymalnie 10 minut. 

 

 

1. Describe the picture. 

 
www.sunlife.ca 

 

 

2. Present your opinion on the topic below: 

‘Taking up a summer job as a teenager gives you a number of benefits.’ Do you 

agree? Why/why not? 
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Zestaw 18. 

DLA KOMISJI KONKURSOWYCH 

 

Polecenie dla uczestnika.  
 

W tej części konkursu masz do wykonania dwa zadania: 

1. Opisać obrazek. 

2. Wygłosić prezentację na temat podany pod obrazkiem. 

 

Na  przygotowanie  odpowiedzi  masz  3  minuty.  Za  opis  obrazka  możesz  otrzymać  

maksymalnie  3  punkty,  natomiast  za  prezentację  tematu  -  5  punktów  (oceniane  są  

zróżnicowane argumenty, uzasadnienie oraz zachowanie dozwolonego czasu wypowiedzi – 

od 1 do 2 minut).  

W  Twojej  wypowiedzi  punktowane  są  również:  bogactwo  językowe  (3  punkty),  

poprawność  językowa  (2  punkty)  i  płynność  wypowiedzi  (2  punkty). 

Podczas wypowiedzi możesz korzystać z notatek. 

Czas trwania tej części konkursu: maksymalnie 10 minut. 

 

 

1. Describe the picture. 

 
www.sunlife.ca 

 

 

2. Present your opinion on the topic below: 

‘Taking up a summer job as a teenager gives you a number of benefits.’ Do you 

agree? Why/why not? 
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Zestaw 19. 

DLA UCZESTNIKA KONKURSU 

 

Polecenie dla uczestnika.  
 

W tej części konkursu masz do wykonania dwa zadania: 

1. Opisać obrazek. 

2. Wygłosić prezentację na temat podany pod obrazkiem. 

 

Na  przygotowanie  odpowiedzi  masz  3  minuty.  Za  opis  obrazka  możesz  otrzymać  

maksymalnie  3  punkty,  natomiast  za  prezentację  tematu  -  5  punktów  (oceniane  są  

zróżnicowane argumenty, uzasadnienie oraz zachowanie dozwolonego czasu wypowiedzi – 

od 1 do 2 minut).  

W  Twojej  wypowiedzi  punktowane  są  również:  bogactwo  językowe  (3  punkty),  

poprawność  językowa  (2  punkty)  i  płynność  wypowiedzi  (2  punkty). 

Podczas wypowiedzi możesz korzystać z notatek. 

Czas trwania tej części konkursu: maksymalnie 10 minut. 

 

 

1. Describe the picture. 

 
www.thenationalpilot.org 

 

2. Present your opinion on the topic below: 

‘There’s no better way of traveling the world than flying.’ Do you agree? 

Why/why not? 
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Zestaw 19. 

DLA KOMISJI KONKURSOWEJ 

 

Polecenie dla uczestnika.  
 

W tej części konkursu masz do wykonania dwa zadania: 

1. Opisać obrazek. 

2. Wygłosić prezentację na temat podany pod obrazkiem. 

 

Na  przygotowanie  odpowiedzi  masz  3  minuty.  Za  opis  obrazka  możesz  otrzymać  

maksymalnie  3  punkty,  natomiast  za  prezentację  tematu  -  5  punktów  (oceniane  są  

zróżnicowane argumenty, uzasadnienie oraz zachowanie dozwolonego czasu wypowiedzi – 

od 1 do 2 minut).  

W  Twojej  wypowiedzi  punktowane  są  również:  bogactwo  językowe  (3  punkty),  

poprawność  językowa  (2  punkty)  i  płynność  wypowiedzi  (2  punkty). 

Podczas wypowiedzi możesz korzystać z notatek. 

Czas trwania tej części konkursu: maksymalnie 10 minut. 

 

 

1. Describe the picture. 

 
www.thenationalpilot.org 

 

2. Present your opinion on the topic below: 

‘There’s no better way of traveling the world than flying.’ Do you agree? 

Why/why not? 
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Zestaw 20. 

DLA UCZESTNIKA KONKURSU 

 

Polecenie dla uczestnika.  
 

W tej części konkursu masz do wykonania dwa zadania: 

1. Opisać obrazek. 

2. Wygłosić prezentację na temat podany pod obrazkiem. 

 

Na  przygotowanie  odpowiedzi  masz  3  minuty.  Za  opis  obrazka  możesz  otrzymać  

maksymalnie  3  punkty,  natomiast  za  prezentację  tematu  -  5  punktów  (oceniane  są  

zróżnicowane argumenty, uzasadnienie oraz zachowanie dozwolonego czasu wypowiedzi – 

od 1 do 2 minut).  

W  Twojej  wypowiedzi  punktowane  są  również:  bogactwo  językowe  (3  punkty),  

poprawność  językowa  (2  punkty)  i  płynność  wypowiedzi  (2  punkty). 

Podczas wypowiedzi możesz korzystać z notatek. 

Czas trwania tej części konkursu: maksymalnie 10 minut. 

 

 

1. Describe the picture. 

 
www.mnn.com 

 

2. Present your opinion on the topic below: 

‘Each season of the year is special, but winter is the best one.’ Do you agree? 

Why/why not? 
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Zestaw 20. 

DLA KOMISJI KONKURSOWEJ 

 

Polecenie dla uczestnika.  
 

W tej części konkursu masz do wykonania dwa zadania: 

1. Opisać obrazek. 

2. Wygłosić prezentację na temat podany pod obrazkiem. 

 

Na  przygotowanie  odpowiedzi  masz  3  minuty.  Za  opis  obrazka  możesz  otrzymać  

maksymalnie  3  punkty,  natomiast  za  prezentację  tematu  -  5  punktów  (oceniane  są  

zróżnicowane argumenty, uzasadnienie oraz zachowanie dozwolonego czasu wypowiedzi – 

od 1 do 2 minut).  

W  Twojej  wypowiedzi  punktowane  są  również:  bogactwo  językowe  (3  punkty),  

poprawność  językowa  (2  punkty)  i  płynność  wypowiedzi  (2  punkty). 

Podczas wypowiedzi możesz korzystać z notatek. 

Czas trwania tej części konkursu: maksymalnie 10 minut. 

 

 

1. Describe the picture. 

 
www.mnn.com 

 

2. Present your opinion on the topic below: 

‘Each season of the year is special, but winter is the best one.’ Do you agree? 

Why/why not? 
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Zestaw 21. 

DLA UCZESTNIKA KONKURSU 

 

Polecenie dla uczestnika.  
 

W tej części konkursu masz do wykonania dwa zadania: 

1. Opisać obrazek. 

2. Wygłosić prezentację na temat podany pod obrazkiem. 

 

Na  przygotowanie  odpowiedzi  masz  3  minuty.  Za  opis  obrazka  możesz  otrzymać  

maksymalnie  3  punkty,  natomiast  za  prezentację  tematu  -  5  punktów  (oceniane  są  

zróżnicowane argumenty, uzasadnienie oraz zachowanie dozwolonego czasu wypowiedzi – 

od 1 do 2 minut).  

W  Twojej  wypowiedzi  punktowane  są  również:  bogactwo  językowe  (3  punkty),  

poprawność  językowa  (2  punkty)  i  płynność  wypowiedzi  (2  punkty). 

Podczas wypowiedzi możesz korzystać z notatek. 

Czas trwania tej części konkursu: maksymalnie 10 minut. 

 

 

1. Describe the picture. 

 
www.uniteforliteracy.com 

 

2. Present your opinion on the topic below: 

‘A teacher’s job is one of the most difficult but also most rewarding jobs.’ Do you 

agree? Why/why not? 
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Zestaw 21. 

DLA KOMISJI KONKURSOWEJ 

 

Polecenie dla uczestnika.  
 

W tej części konkursu masz do wykonania dwa zadania: 

1. Opisać obrazek. 

2. Wygłosić prezentację na temat podany pod obrazkiem. 

 

Na  przygotowanie  odpowiedzi  masz  3  minuty.  Za  opis  obrazka  możesz  otrzymać  

maksymalnie  3  punkty,  natomiast  za  prezentację  tematu  -  5  punktów  (oceniane  są  

zróżnicowane argumenty, uzasadnienie oraz zachowanie dozwolonego czasu wypowiedzi – 

od 1 do 2 minut).  

W  Twojej  wypowiedzi  punktowane  są  również:  bogactwo  językowe  (3  punkty),  

poprawność  językowa  (2  punkty)  i  płynność  wypowiedzi  (2  punkty). 

Podczas wypowiedzi możesz korzystać z notatek. 

Czas trwania tej części konkursu: maksymalnie 10 minut. 

 

 

1. Describe the picture. 

 
www.uniteforliteracy.com 

 

2. Present your opinion on the topic below: 

‘A teacher’s job is one of the most difficult but also most rewarding jobs.’ Do you 

agree? Why/why not? 
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Zestaw 22. 

DLA UCZESTNIKA KONKURSU 

 

 

Polecenie dla uczestnika.  
 

W tej części konkursu masz do wykonania dwa zadania: 

1. Opisać obrazek. 

2. Wygłosić prezentację na temat podany pod obrazkiem. 

 

Na  przygotowanie  odpowiedzi  masz  3  minuty.  Za  opis  obrazka  możesz  otrzymać  

maksymalnie  3  punkty,  natomiast  za  prezentację  tematu  -  5  punktów  (oceniane  są  

zróżnicowane argumenty, uzasadnienie oraz zachowanie dozwolonego czasu wypowiedzi – 

od 1 do 2 minut).  

W  Twojej  wypowiedzi  punktowane  są  również:  bogactwo  językowe  (3  punkty),  

poprawność  językowa  (2  punkty)  i  płynność  wypowiedzi  (2  punkty). 

Podczas wypowiedzi możesz korzystać z notatek. 

Czas trwania tej części konkursu: maksymalnie 10 minut. 

 

 

1. Describe the picture. 

 
www.parents.com 

 

2. Present your opinion on the topic below: 

‘Grandparents are equally important in a child’s upbringing as the child’s 

parents.’ Do you agree? Why/why not? 
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Zestaw 22. 

DLA KOMISJI KONKURSOWEJ 

 

 

Polecenie dla uczestnika.  
 

W tej części konkursu masz do wykonania dwa zadania: 

1. Opisać obrazek. 

2. Wygłosić prezentację na temat podany pod obrazkiem. 

 

Na  przygotowanie  odpowiedzi  masz  3  minuty.  Za  opis  obrazka  możesz  otrzymać  

maksymalnie  3  punkty,  natomiast  za  prezentację  tematu  -  5  punktów  (oceniane  są  

zróżnicowane argumenty, uzasadnienie oraz zachowanie dozwolonego czasu wypowiedzi – 

od 1 do 2 minut).  

W  Twojej  wypowiedzi  punktowane  są  również:  bogactwo  językowe  (3  punkty),  

poprawność  językowa  (2  punkty)  i  płynność  wypowiedzi  (2  punkty). 

Podczas wypowiedzi możesz korzystać z notatek. 

Czas trwania tej części konkursu: maksymalnie 10 minut. 

 

 

1. Describe the picture. 

 
www.parents.com 

 

2. Present your opinion on the topic below: 

‘Grandparents are equally important in a child’s upbringing as the child’s 

parents.’ Do you agree? Why/why not? 


