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Sprawdzanie umiejętności pisania 

 

 

 

Signature   
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Poziom A2 

Sprawdzający 1 
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Date / Data  

 
35 minut Sprawdzający 2 

 

……………………... ………………..……………….. 
25 punktów 

 

INSTRUKCJE DLA KANDYDATÓW 

Proszę wypełnić rubryki w lewym górnym rogu tej strony. 

Proszę wpisywać odpowiedzi do formularza testu. 

Proszę napisać dwa teksty na dwa zadane tematy (ok. 50–50 słów każdy). 

Proszę używać niebieskiego lub czarnego długopisu. 

Proszę pisać czytelnie i wyraźnie. 

Notatki na brudno proszę wpisywać do formularza testu, a potem przekreślić. 

W tej części egzaminu można używać drukowanego słownika polsko-polskiego lub 

dwujęzycznego. 

 

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW 

Ten test składa się z dwóch części.  

Konsorcjum nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek inne informacje 

udzielone przez osoby nadzorujące przebieg egzaminu. 
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Sprawdzanie umiejętności pisania 

Część pierwsza 

 

Planujesz zorganizować imprezę. Napisz zaproszenie do kolegów (około 50 słów) i zamieść 

następujące informacje: 

 

 jaką imprezę organizujesz; 

 kiedy i gdzie odbędzie się ta impreza;  

 kogo masz zamiar zaprosić; 

 co będzie do jedzenia i do picia.  

 

Cześć! …………….….…, 

Nie mogę się doczekać………………………………………………………………………….………… 

………………………………………………………………………………………………….………… 

………………………………………………………………………………………………….………… 

5……………………………………………………………………………………………….…………... 

………………………………………………………………………………………………….………… 

………………………………………………………………………………………………….………… 

………………………………………………………………………………………………….………… 

………………………………………………………………………………………………….………… 

10……………………………………………………………………………………………….………… 

………………………………………………………………………………………………….………… 

………………………………………………………………………………………………….………… 

………………………………………………………………………………………………….………… 

………………………………………………………………………………………………….………… 

15……………………………………………………………………………………………….………… 

………………………………………………………………………………………………….………… 

………………………………………………………………………………………………….………… 

………………………………………………………………………………………………….………… 

………………………………………………………………………………………………….………… 

20……………………………………………………………………………………………….………… 
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PRZEWRÓĆ STRONĘ 

Sprawdzanie umiejętności pisania 

Część druga  

 

Na stronie internetowej supermarketu pojawiły się pytania na temat sposobu robienia zakupów. 

Napisz swój komentarz (około 50 słów) odnosząc się do następujących punktów: 

 

 kto robi zakupy w twojej rodzinie; 

 gdzie lubisz robić zakupy; 

 jakiego rodzaju jedzenie zwykle kupujesz; 

 jak często chodzisz na zakupy. 

 

W mojej rodzinie… ...............………...………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………….………… 

………………………………………………………………………………………………….………… 

5……………………………………………………………………………………………….…………... 

………………………………………………………………………………………………….………… 

………………………………………………………………………………………………….………… 

………………………………………………………………………………………………….………… 

………………………………………………………………………………………………….………… 

10……………………………………………………………………………………………….………… 

………………………………………………………………………………………………….………… 

………………………………………………………………………………………………….………… 

………………………………………………………………………………………………….………… 

………………………………………………………………………………………………….………… 

15……………………………………………………………………………………………….………… 

………………………………………………………………………………………………….………… 

………………………………………………………………………………………………….………… 

………………………………………………………………………………………………….………… 

………………………………………………………………………………………………….………… 

20………………………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………………………….………… 
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NOTATKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


