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16 przykładowych zagadnień do wyboru jako własny topic
na egzamin GESE + linki do filmów objaśniających tematy,
które wybiera egzaminator
Interaktywny Ebook

SPIS TREŚCI
1. LONDON - CITY OF DREAMS
2. FAST FOOD RESTAURANTS
3. FOOD
4. MOTORBIKE RIDING
5. MY CAREER
6. MY COUNTRY
7. MY DANCE CLUB
8. MY FAVOURITE BAND
9. MY JOB
10. RECENT PERSONAL EVENTS
11. THE INSTRUMENT I PLAY
12. TRAVEL
13. MY FAVOURITE BOOK / MOVIE
14. MY FAVOURITE HOBBY
15. MY FAVOURITE PLACE
16. MY FUTURE CAREER
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MENU

UWAGA - Jeśli chcą Państwo z któregoś z gotowych tematów skorzystać na
egzaminie, prosimy o niedrukowaniego go z ebooka (jest to niedozwolone
na egzamin), tylko przepisanie ręczne zagadnień do swojego pustego
wydrukowanego formularza, który otrzymali Państwo od nas na maila.

GŁÓWNE

1. LONDON - CITY OF DREAMS
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1. LONDON - CITY OF DREAMS

London – city of dreams
London is the capital of the United Kingdom and one of
the largest cities in Europe. It’s located in the south-east of
England, it stands on the river Thames. Over 8 million people
live in London and many of them, like me, came from abroad.
Do you know how many Poles are in London?
Why I decided to move to this city

GŁÓWNE

Factual information about this city

I decided to move to this city about 3 years ago. Before
moving to London, I lived in Bradford, but London has always
been my favourite city in Europe.

Now that I live in London, I can see the pros and cons of
living here. A great advantage is the selection of shows and
concerts that you can go to. Every day there are many of them
in different parts of the city. What is the benefit of living here
for you?
Disadvantages of living in this city
The disadvantage of living in this city is the time you have
to spend to get to these shows, concerts, also to work or
wherever else. Rush hour in London can be a nightmare, as
the city gets very crowded. Every day I spend over 3 hours in
public transport, going to and from work.
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MENU

Advantages of living in this city

1. LONDON - CITY OF DREAMS
Future of this city

Jak przygotować się do części drugiej egzaminu, kiedy temat
wybiera egzaminator?

GŁÓWNE

I hope the future of this city will be better than the present,
mostly I’m worried about crowds and pollution. I know the
mayor had some ideas for reducing these issues and making
London greener, so that’s good. I would like to continue living
in London, at the moment I have no plans to move anywhere
else.

W części 2 egzaminu Egzaminator wybierze dowolne 2
tematy, np. Festiwale/Święta: Boże Narodzenie, festiwale/
święta w Twoim kraju itp

MENU

Kliknij w zdjęcie poniżej i obejrzyj film objaśniający dokładnie
jak dobrze wypaść na egzaminie

Pełna wersja ebooka z Przykładowymi tematami GESE na egzamin językowy na obywatelstwo
brytyjskie, a w nim 16 tematów do wyboru jako swoj topic GESE + linki do filmów objaśniających
tematy, które wybiera egzaminator, na 51 stronach, dostępne na www.paszport.uk/krok2 wysyłane 24h na Twojego maila.
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