Pytania egzaminacyjne klasa II, semestr III
(klasy stacjonarne i zaoczne)
podstawa
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Podaj zasady użycia czasu Present Pefect.
Jak tworzymy pytania i przeczenia w czasie Present Pefect.
Omów użycie przyimków „since „i „for” czasie Present Pefect.
Przetłumacz na język polski następujące wyrażenia: get on with, split up with, look after someone, go out
with, fall out with
Wymień pięć wyrażeń oznaczających zgadzanie się z opinią rozmówcy.
Wymień pięć wyrażeń oznaczających nie zgadzanie się z opinią rozmówcy.
W jaki sposób można zapytać rozmówcę o opinię . podaj 3 przykłady.
Podziękuj za udane przyjęcie i prezenty.
Wymień 10 obowiązków domowych.
Nazwij 10 członków rodziny.
Rozszyfruj skróty: CU In 20 mins, H&K, IMO,gr8.
Jak tworzymy stronę bierną?
Jak tworzymy pytania w stronie biernej?
Jak tworzymy przeczenia w stronie biernej?
Wymień 5 rodzajów filmów.
Wymień 5 rodzajów programów telewizyjnych.
Wymień 3 zawody związane z produkcją filmów.
Podaj 3 przymiotniki opisujące komedię.
Podaj 3 przymiotniki opisujące horror.
Opowiedz o ulubionym filmie.
Opowiedz o ulubionym programie TV.
Podaj 2 sposoby prośby o wyjaśnienie danej kwestii.
Podaj 2 sposoby prośby o powtórzenie danej kwestii.
Podaj 2 sposoby wyrażenia zawahania.
W jaki sposób można grzecznie wtrącić się do rozmowy . Podaj przykłady.
Podaj nazwy 3 działów w czasopiśmie.
Zaproś kolegę /koleżankę wybrane miejsce.
Zaproponuj wspólne wyjście do kina.
W jaki sposób można zareagować na zaproszenie?
Wyraź nadzieję na szybkie spotkanie.
Przetłumacz na język polski następujące słowa: channel, broadcast, soap opera, TV guide.
Podaj zasady użycia czasu Past Perfect.
W jaki sposób tworzymy czas Past Perfect?
W jaki sposób tworzymy pytania w czasie Past Perfect?
W jaki sposób tworzymy przeczenia w czasie Past Perfect?
Podaj 5 nazw przestępstw.
Podaj 5 nazw przestępców.
Kiedy używamy mowy zależnej?
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W jaki sposób tworzymy mowę zależną?
Wyjaśnij różnicę pomiędzy „say” i „tell”.
Jakie mogą być motywy przestępstwa?
Jak wyrazić strach lub zaniepokojenie?
Jakich zwrotów możemy użyć by pocieszyć kogoś?
Wyraź zdziwienie daną propozycją
Poproś kogoś o wyjaśnienie danej sytuacji.
Wyraź zszokowanie daną propozycją.
Jakimi sposobami możemy kogoś wesprzeć?
W jaki sposób tworzymy 2 okres warunkowy?
Kiedy używamy drugiego okresu warunkowego?
Wymień czasowniki modalne.
Podaj 5 problemów ze zdrowiem.
Wymień symptomy grypy.
Jak można umówić się na wizytę lekarską?
Poradz komuś by został w domu i brał leki.
Wymień przyczyny złego samopoczucia.
Wymień 10 sportów.
Jak można zapytać kogoś o radę?
Jakimi zwrotami można udzielać porady?
Wymień 5 nazw organów wewnętrznych.
Omów zdrowy tryb życia.
Podaj zasady pisania listu nieformalnego.

